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E számunk kevesebb oldalt tartalmaz, mint amennyin az engedélyezés 
alapján megjelenhetnék. A rendelkezésünkre álló oldalszám teljes kihasználá
sának e hónapban technikai akadályai voltak: csak késve jelenhetett volna 
meg a folyóirat 48 oldalon. A következő számunktól némi díjemelést kell 
végrehajtanunk, mert a jelenlegi előfizetési díjak mellett 3 ív nyomdai költ
ségeit nem lehet fedezni. Az áldozatot bizonyára szívesen hozzák meg olva
sóink, hogy lapunk gazdagabb tartalmú lehessen és élhessünk a bővebb terje
delem lehetőségével. Előző két számunk többlet-kiadása a kiadóhivatalnak 
sürgősen törlesztendő adóssága, amiért is kérjük a hátralékok legsürgősebb 
rendezését.

Lelkészek nyári segítsége
Több lelkész és teológus hasonló kérése nyomán felhívjuk a gyülekeze

tek lelkészeinek figyelmét teológusaink nyári gyülekezeti alkalmazásának 
lehetségére. Sok lelkész szívesen venné teológus kisegítő szolgálatát, hogy 
gyülekezeti munkája alól ő maga a szükséges pihenése, vagy konferenciai 
részvétele érdekében kissé felszabaduljon. így a rászoruló teológusok is némi 
anyagi segítséghez jutnak és az egyházi szolgálatban gyakorlatot szereznek. 
Azok a lelkészek, akik teológus kisegítő szolgálatát óhajtják a két nyári hó
napra, vagy rövidebb időre igénybe venni, ezen szándékukat azonnal jelent
sék be a következő címen: Evangélikus Lelkészképző Intézet Igazgatósága, 
Sopron, József Attila-u. 42.
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A  gyülekezet imádsága

Imádságok a finn perikóparendhez

Szentháromság után 1. vasárnap.
Irgalmas Ist.en, Mennyei Atyánk! Őrizz meg minket a kapzsiság 

veszedelmétől és add, hogy megelégedjünk mindazzal, amit nekünk 
juttattál, hűségesen, igazi kegyességben éljünk és megharcoljuk a hit
nek szép harcát mindvégig. Ámen.

Hálát adunk Neked Mennyei Atyánk, aki minden élet és erő 
forrása és minden jó  adomány és tökéletes ajándék adója vagy, hogy 
nekünk is megadod mindazt, amire szükségünk van. Könyörgünk 
Hozzád: H ajlítsd magadhoz a mi büszke szivünket, hogy vágyakozzék 
a Te igéd és vezetésed után s meg tudjuk tagadni magunkat s föl
vegyük keresztünket. Add, hogy szüntelenül megemlékezzünk arról, 
hogy bár a kereszt ú tján  szenvedés' és megvetés az osztályrészünk, 
ez mégis a mi megtisztításunkra és megszentelésünkre szolgál. Add, 
hogy kövessük a mi megváltónkat Jézus Krisztust, legyőzzük evilág 
szerint való gondolkodásunkat és elnyerhessük az örökéletet. Ámen.

Szentháromság után 2. vasárnap.
Irgalmas Istenünk! Könyörgünk Hozzád, növeld bennünk a Te 

kegyelmedet és békességedet a Te megismerésed által. Segíts minket, 
hogy figyeljünk a Te ígéreteidre, hogy megmeneküljünk a romlásból, 
amely elhatalmasodott e világban a világ kívánságai miatt, teremjük 
a hit gyümölcseit irántad való hálából, és minél többen bemehessünk 
a mi Megváltónk, Jézus Krisztus örökkévaló országába. Ámen.

Hálát adunk Neked Mennyei Atyánk, hogy elültetted szívünkbe 
az örökkévalóság utáni sóvárgást és azt a vágyat, hogy megszabadul
junk e világtól s eljussunk a Veled való közösségre. Könyörgünk 
Hozzád, légy segítségül nékünk, hogy éberen őrködjünk gondolko
dásunk, hajlamaink és vágyaink fölött, hogy ne merüljünk e világ 
hiábavalóságainak élvezeteibe s ne engedelmeskedjünk természetünk 
kívánságainak. Segíts minket, hogy imádságban erősítsük lelkünket 
a test gvöiigeségével szemben, hogy a Te erőddel erősen álljunk a 
rossz napokban is. A Te szeretett Fiad, a mi Megváltónk, az U r 
Jézus Krisztus által. Ámen.

Szentháromság után 3. vasárnap.
Szerető Mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked, hogy Te, aki ke

gyelemben gazdag Isten vagy, szerettél minket, s Jézus Krisztusban 
jócselekedetekre teremtettél. Segíts minket, hogy ne test szerint, 
hanem Lélek szerint járjunk és a Te Fiadban való hit által meg- 
igazuljunk és kegyelemből üdvözüljünk. Jézus Krisztus, a mi Urunk 
által. Ámen.
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Hálát adunk Neked Mennyei Atyánk, hogy a Te Fiadat azért- 
küldötted a világra, hogy betegeket gyógyítson és bűnösöket hívjon 
megtérésre. Könyörgünk Hozzád: vezess minket Szent Lelked által 
a Te Fiadhoz, Jézus Krisztushoz és erősíts meg' minket az Ö köve
tésében. Értesd meg velünk, hogy nem élhetünk boldogan és nem 
halhatunk meg békességben, ha nem vagyunk közösségben Övele. 
Légy segítségül nékünk, hogy hitben járhassuk végig e bűnnel be
szennyezett világon keresztül az utat egész a mennyei Jeruzsálemig, 
ahol Téged dicsőítve Néked szolgálhatunk örökké. Ámen.

Szentháromság után 4. vasárnap.
Szent és Irgalmas Isten! Segíts minket, hogy szeressük fele

barátainkat és meg ne botránkoztassuk őket sem. beszédünkkel, sem 
cselekedeteinkkel, hanem inkább törekedjünk arra, ami a békességet 
és egymás építését munkálja. A mi I runk Jézus Krisztus által. Ámen.

U r Jézus Krisztus, aki szelíd és alázatos szívű vagy! Légy 
segítségül nékünk, hogy a Te lábad n yo m a it követhessük. Taníts min
ket emlékezni arra, hogy olyan ítélettel ítélnek minket, amilyennel mi 
ítélünk és olyan mértékkel mérnek nékünk, amilyennel mi mérünk. 
Taníts minket megismerni és megítélni a mi bűneinket s adj nekünk 
erőt. hogy tudjunk szenvedni és meg tudjuk bocsátani mindazt, amit 
felebarátaink vétettek ellenünk és így járhassunk a keskeny úton, 
amely az életre visz. Ámen.

Szentháromság után 5. vasárnap.
Irgalmas Isten, Mennyei Atyánk! Add nékünk kegyelmedet, 

hogy alázatosan hallgassuk a Te szavadat és engedelmeskedjünk annak. 
Cselekedd meg Szent Lelked erejével, hogy a Te országod ellenségei 
a sötétségből megtérjenek a világosságra, hogy belőlük a Te bizony
ságtevőid váljanak s elnyerhessék örökös részüket a szentek seregében.
Ámen. • ,

Hálát adunk Neked Urunk Jézus Krisztus, hogy kijelentetted: 
aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az 
én mennyei Atyám előtt. Könyörgünk hozzád, áldj meg minket ke
gyelméddel, hogy örömmel valljunk Téged Krisztusnak, az élő Isten 
Fiának, ö ’ add’ hogy a Te teljességedből nyerjünk kegyelmet ke
gyelemért, hogy ú j emberekké válhassunk, akiket sajátjaidnak vall
hatsz és beviszel egykor mennyei országodba. Hallgass meg minket 
a Te neved dicsőségéért. Ámen. .

Ford. Joób Olivér
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Ig e h ird e tő  m ű h e ly e

Szentháromság után 1. vasárnap
Szószéki  ige. I. Tim. 6, 6— 12. Oltári ige: Máté 16, 24—27.

Ez az ige állandóan időszerű. Az emberek életében mindig döntő szere
pet játszik egyfelől az élelem és ruházat, másfelől a hit, a, szeretet és az örök 
élet. Minél nagyobb feszültség van azonban az anyagi élet és a lelki javak, 
a  megélhetés és az üdvösségre törekvés között, annál fontosabb és sürgetőbb, 
hogy ezekben a kérdésekben Istentől kapjunk irányítást. A mai perikópa 
éppen ezt teszi: a szürke, hétköznapi életet összekapcsolja a 'hit örök vilá
gával és a teljes perspektívának a feltárásával ad mindkettőt szemmel tartó 
feleietel

Apostoli útmutatás életünk egyik legégetőbb kérdésében.
I .

Először is valami nagy nyereségről beszél. S hogy ez a nyereség anyagi
természetű is, azt az bizonyítja, hogy az itt használatos görög kifejezés
(porízmosz)i keresetet, kereseti forrást jelent. Szinte azt is mondhatnánk

—  ha nem tekintünk a szó tos sz  hangzására — jó  üzlet az istenfélelem
megelégedéssel. A magyar fordítás nyereség szava is elsősorban üzleti nyere
ség értelmében közelíti meg az eredetit.

Mi tehát az a ríagy nyereség, a jó kereset, a kifizetődő üzlet? Az isten- 
félelem megelégedéssel.

Az istenfélelcm  (eüszebeia) az Istenhez való függő viszonyt jelenti. Azt, 
hogy Ö a parancsoló Ür és én vagyok az engedelmeskedő szolga; Ö a nagy, 
én vagyok a kicsi; Ő a hatalmas, én pedig a hozzásímul'ó erőtlen. A szó 
eredetijében persze nem csupán a félelemszerű függés érzete van meg, hanem 
ennél , sokkal több. A szebadzomai vagy szebomai igékben benne van a teljes 
vallási magatartás: a félelem, a tisztelet, a hódolat, slb. Az eüszebeia tehát 
azt jelenti, mikor valaki vallásilag jól (eü) alakítja ki magatartását: helyes 
viszonyba kerül Istennel. Ü az Atya és én vagyok a gyermeke. Teljes biza
lommal tekintek Rá és gátlás nélkül fogadom el gondviselését, szeretetét é's 
kegyelmét. Vele való teljes, zavartalan egységben élek. Istené vagyok.

A megelégedés (autarkeia) ennek gyakorlati következményeit jelenti. 
Nem a magam gyenge kezében van az életsorsom, hanem Isten hatalmas és 
megbízható jobbiában. Nincs helye az aggodalmaskodásnak (Mt. 6, 25*-*-33j, 
mert Isten még a hajamszálait is számon tartja. Rávethetem minden gondo
mat (I. Péter 5, 7) és rábízhatom minden szükségemet (Róni. 8, 32), S aho
gyan az ő szeretettől indított keze rendezi a dolgomat, azzal minden esetben 
a legteljesebben meg lehetek elégedve (Fii. 4, 11—43).

Hogy pedig kétségben he legyünk afelől, hogy itt a kevéssel való meg
elégedésről van szó, létalapként az élelmei és a ruházatot (Mt. 6, 25—26-ban 
Jézus csak ennek a biztosítását ígéri), említi az apostol és az anyagiak mú
landó. é világi voltát azzal igazolja, hogy semmit sem hoztunk a világra, 
tehát ki sem vihetünk semmit (v. ö. Préd. 5, 11—l6).

Hiszed-é1 Istent szerető, mennyei .1 tyóidnak? Rá tudod-e bízni magádat 
egészen az ö hatalmas, gondoskodó kezére? Megelégátel-e az általa nyújtott 
élelemm el és ruházattal? Mert ez a nagy nyereség, a jó  kereset, a k ifize
tődő üzlet!

II.
A fentieknek az alátámasztására az apostol megmutatja a dolog másik 

oldalát és beszél a nagy veszedelemről is: Azok a szavak, amelyeket itt hasz
nál (olethrosz = '  romlás, megsemmisítés, halál; apóleia =  elveszés, elkárho-
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zás), mutatják, hogy valóban a legnagyobb veszedelem, az örök kárhozat 
fenyeget.

Mi az, ami ide vezet? A gazdagodása vágy és a pénz szerelme.
A gazdagodást vágy mindig függetlenülési törekvés. A természetes ember 

nem bírja a kiszolgáltatottságot, a függő viszonyt. Éppen azért arra törek
szik, hogy önállósuljon, élete sorsát a maga kezébe vegye: tőkét akar gyűj
teni, meg akar gazdagodni. Itt aztán élete alapviszonyának a rendezésében 
döntés elé kerül, Isten nem csinál titkot abból, hogy ura kíván maradni 
az embernek, Vele az ember csak a hit és a bizalom kapcsain keresztül lehet 
összeköttetésben, tízzel szemben a Sátán szabadságot, függetlenséget hazudik 
az embernek s ugyanakkor végzetes rabságba elönti azt, aki enged neki. 
A íüggetleniülni akaró, meggazdagodni vágyó ember szabad zsákmánya. A Sátán 
felsorakoztatja eléje kísértő próbálkozásait (peirazmosz), gondosan álcázva 
útjába helyezi csapdáit (pagisz) és egymás után ébresztheti szívének bűnök 
vágyait (epitbümia). A gazdagodási vágy nyomában a bűnnek egész serege 
támad: más javainak a megkívánása, irigység, hűtlenség, hamisítás, csalás, 
hazugság, lopás, gyilkosság s ezeknek a legkülönfélébb színeződései. Csalárd 
dolog a gazdagság (Ml. 13, 22) s áldozatai mindig jóvátehetetlenül ráfizettek 
(Lk. 12, 16—21; 16, 19—30).
*  A pénz szerelme (filargüria) nem vezet új területre, csak még szemléle

tesebbé teszi a veszedelembe vivő utat. Könnyen mentesíteni tudjuk magunkat 
ennek az igének az elmarasztaló ítélete alól azzal, hogy ani nem kívánunk 
magunknak nagy gazdagságot. Az „argürion“ két drachmának megfelelő ezüst 
pénz. Pár forint az értéke. És már ennek a szeretete, kívánása is veszedelembe 
visz. Júdás is 30 argürionért árulta el Mesterét (Mt. 26, 14—tői. Neked meny
nyivel több fordul meg a kezeden. Gondolj arra, hogy hogyan várod és veszed 
át a fizetésedet vagy munkabéredet. Milyen boldoggá tesz, ha van pénzed 
és milyen boldogtalanná, ha nincsen. Nem a pénztárcádra épül-e a nyugal
mad és biztonságod és nem fordul-e fel üressége miatt nyomban a békes
séged? Ez is veszedelmes dolog. Minden rossznak a gyökere. A szeretett pénz 
eltévelyít a hittől és mérhetetlen szenvedésekbe, kárhozatba vezet. Nem csoda, 
hogy Jézus a legmerevebb vagy-vagy elé állítja a követőit: „Nem szolgálhat
tok Istennek és a Mammonnak!“ (Mt. 6, 24.)

Tudod-e, hogy a pénz naponként állít a kárhoztat m eredélyének szélére? 
Előtted tátong a hagy veszedelem  ásító torka. Vigyázz, hogy az örök  Veszítő 
bele ne taszítson! Vagy bele ne csalogasson! .

III.
Végül azt is feltárja mai igénk, hogy a nagy nyereség és a nagy vesze

delem közti biztos választásnak nagy harc az ára. Senkinek nem hull könnyű 
zsákmányként az ölébe, hanem sorompóba szólítja minden erejét.

A harc Végtelen komolyságát érzékeltetik a görög szavak (agonidzu toli 
kálón agóna), amelyeket a mi nyelvünk is kölcsönvett éppen az emberi lélek 
legutolsó élet-halál basájának a kifejezésére (agonizál,, agónia). Ebben a harc
ban mindig életröl-halálról, üdvösségről és kárhozatról van szó. És csak tel
jes elszánással, minden erőnek és képességnek a bedobásával lehet meghar- 
eoíni. A harcnak két része van: az egyik negatív, a másik pozitív.

A romlásba döntő vágyakra azt mondja az apostol: ezeket kerüld. 
Az eredeti szöveg sokkal erőteljesebb (feügej: ezek elől fuss, menekülj. Az Isten 
embere így kell ,hogy viszonyuljon a bűnnek minden fajtájához. „Iszonyod
jatok a gonosztól. .  (Ró.m. 12, 9), Zsid. 12, 4 is vérig való (mechrisz hai- 
matos), tusakodásról beszél a bűn ellen. Emlékezzünk arra, amit az Űr Káin
nak mondott (I. Móz. 4, 7). A kísértéssel, a tisztátalan kívánsággal való leg
csekélyebb barátkozás végzetessé válhatik (Jakab 1, 14—15).

A harc másik része pozitív: kövessed  az igazságot. . .  A görög kifejezés 
ilt is többel mond: dióke =  vesd magadat utána, törekedj igazságra, isten-
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félelemre, hitre, szeretőire, türelemre, szelídségre Az epilabu tesz aiónius 
dzóész is inkább: ragadd meg az örök életet. A kvietista kegyesség harcot 
vesztett kegyesség. A kegyelem ajándéka nem kényelemre, petyhüdt varasra 
késztet, hanem elszánt harcra vértez fel. Az új testamentumban gyakran talál
kozunk ilyen! egész embert igénylő felhívásokkal (Lk. 13, 24; Róni. 12, 1; 
Gál. 3, 1; Ef. 5, 18 slb.). Minél teljesebben betöltenek Jézus Krisztus aján
dékai, annál kevésbbé talál a Sátán a maga kísértő gondolatainak és vágyai
nak a meggyökereztetéséhez helyet hennem. Jézusnak is abban állott a bizton
sága a világ üdvösségéért vívott harc előestéjén is, hogy bátran mondhatta: 
„Jön a világ Fejedelme: és énbennem nincsen semmije!1* (Ján. 14, 30.)

Vájjon ilyen elszánt harc-e a keresztyén életed? Vagy pedig lagynwtay 
szemlélődés, m egalkuvások és  vereségek sorozatai A kkor ne csodálkozzál 
-azon, hogy nem ism ered a nagy nyereség békességét, hanem nyakig benne 
vagy a nagy veszedelemben. Pedig az élet koronáját is csak azok nyerik el, 
akik  szabályszerűen küzdenek (II. Tim. 2, 5) és a nagy harcban mindvégig 
állhatatosak m aradnak (Jel. 2, 10). Csepregi Iiéla.

Szentháromság után 2. vasárnap
Szószéki ige: II. Péter 1, 11. Oltári ige: Lukács 9, 51— 62.

Ha a görög szöveget Luther fordításával és a különböző magyar fordítá
sokkal egybevetjük, az alapige exegézise nem derít fel különös eltéréseket. 
Figyelemre érdemes (a gyakorlati alkalmazásban is), hogy az 5. versben 
„ragasszatok** és a l l .  versben „adatik** azonos görög szó, aktív, illetve pasz- 
szív alakban s Luther is azonos szóhasználattal fordítja.

A TEXTUS SZERKEZETE: Az 1—2. vers a köszöntést tartalmazza, 
azonban már itt megmutatkozik a guosztikus elem hangsúlyozása, amely 
azután ismétlődik a 3. és a 8. versben. — Az egész levél azoknak szól, akik 
„velünk egyenlő drága hitet nyertek** (az egyenlőség nem mennyiségileg, ha
nem tartalmilag értendő), ami arra mutat, hogy a levél célja hitmélyítésben 
és nem hitrejuUalásban van.

A 3—4. vers a kérésztyénség megajándékozottságát hangsúlyozza és 
különbséget lesz a már elnyert ajándékok és a még további ígéretek között, 
hogy e kettő által „az isteni természet részeseivé** tegyenek a levél olvasói. 
Az ajándékozás az Isten ereje (dynamis) által megy végbe, útja pedig Krisz
tusnak, a dicsőséges és hatalmas elhívónak a megismerése. Az elhívás által 
lettünk részesei az örök életre szóló ígéreteknek, amely e földi életünkben 
arra kötelez, hogy kerüljük a világ kívánságának romlottságát.

Az 5— 9. versek  a 4/b negatívumának ellentéteként (kikerülvén...), rá
mulat arra, hogy viszont mire kell igyekezni s itt felsorol olyan pozitív 
törekvéseket, amelyeknek sorozata csak a Gál. 5, 22-höz hasonlítható. A 8. 
versben igen fontos figyelmeztetés gyanánt hangzik, hogy mindezen követel
mények megléte nem elegendő (nincs perfekcionizmus), hanem az ezekben 
való gyarapodás és további gyümölcsözés állandóan szükséges a mi Urunk 
mind teljesebb megismeréséhez. Nincs is e nélkül a légi bűnökből való meg
tisztulás, hanem előbb-utóbb bekövetkezik az az állapot, amelyet a szöveg 
vaksággal és rövidlátással fejez ki. (9. v.)

A 10— 11. vers összefoglalja azt a feszültséget, ami az eddigiek során is 
érezhető volt, egyfelől, hogy az isteni dynamis mindennel megajándékozott 
minket, ami az életre és kegyességre való, másfelől teljes igyekezetei kíván 
tőlünk a keresztyén életben való gyarapodásra és gyümölcsözésre, szembe
állította tehát az objektív és szubjektív oldalt. Az objektív oldal az elhívás 
és kiválasztás, a szubjektív pedig az arra való kötelezés, hogy ezt igyekezni 
k e l l  erőssé tenni a magam számára és nyilvánvalóvá tenni a gyülekezet
ben is és a világban is. Ez igyekezet mögött azonban nem húzódhatik meg
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a jutalomra való számítás, vagy annak jogosságáról való képzelődés, inért 
félreérthetetlenül hngsúlyozza az ige, hogy az üdvösségbe való bemenetel 
a d a t i k. Mégpedig gazdagon adatik, amint a 2. versben’ a kegyelem és békes
ség bőséges adásának kérésével köszöntötte a levél írója olvasóit.

GYAKORLATI VONATKOZÁSOK: E textus alapján úgy kell látnom 
magamat is és a .gyülekezetét is, mint megajándékozottat. Ehhez az igehirde
téshez nem szabad hozzákezdeni anélkül, hogy a nekem adott ajándékokat 
végig ne gondoljam, úgyis mint keresztyén ember és úgyis, mint evangélikus 
igehirdető. Ha tudom, hogy nekem gazdagon adatik majd a Jézus Krisztus 
örök országába való bemenetel, altkor világos lesz előttem, hogy erre a be
menetelre való gazdag ajándékozást kell hirdetnem a gyülekezetnek is. A tex
tus utolsó szavait veszem tehát vezérszónak és a gyülekezetnek mindent abból 
a szempontból fogok prédikálni, hogy .megértse a Jézus Krisztus megismeré
sébe rejtett összes ajándékokat. El is sorolhatom ezeket az ajándékokat 
(persze ki nem meríthetem), amint azok az egyházi esztendő beosztásának 
tervszerűségében fel'-feltárulnak a gyülekezet előtt: Jézus születésétől a Szent
lélek kitöltéséig, az ige és a szentségek, elhívás, kiválasztás és drága hit. 
Ezután feltehetem a kérdést: mi van az ajándékaiddal? „Mivelhogy az ő isteni 
ereje m i n d e n n e l  megajándékozott minket, ami az éleire és kegyességre 
való**, miért olyan gyarló az életed és a kegyességed? Miért nem nevezhet 
senki téged az isteni természet részesének? És ennek az igének az alapján 
meg kell világítani a gyülekezet előtt: 1. Milyen fogyatékosán tudjuk ki
kerülni a romlottságot. 2. Milyen lanyha igyekezettel próbálkozunk a hit, 
a jócselekedet, a tudomány, a mértékletesség, a tűrés, a kegyesség, a testvér
szeretet és az isteni szeretet kihagyhatatlan összefüggéseit megismerni és meg
valósítani. 3. Hogy az ajándékok gyarapodásra és gyümölcsözésre adatnak 
(a bekötött keszkenő: Luk. 19, 20) és 4. hogy nem szabad elfelejtkezni a régi 
bűnökből való megtisztulásról, különben az ajándékok egymásután kárba fog
nak menni rajtunk. Jó l hangsúlyozni kell, hogy az ajándékok kegyelemből 
adatnak és a kegyelem kötelez az ajándékok megőrzésére és hasznosítására 
(Ján. 15, 16). Mindez pedig nem ennek a földi életnek tűrhetőbbé tételére 
és nem is a keresztyénségben való élet könnyítésére adatik, hanem adatik 
a mi Urunknak és Megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való 
bemenetelre. Minden érdemünk nélkül adatik, gazdagon adatik, Jézus köve
tésére adatik (oltári ige). Amíg ezekkel ne.m vagyunk tisztában, addig keresz- 
lyénségünk vak vagy rövidlátó (Ézs. 59, 9—40).

Vázlat a fentidk alapján: 1. Gazdagon megajándékozott kereszt5’énség. 
2. Gyümölcslelenül maradó keresztyénség. 8. Üdvösségre elhívott keresztyénség.

Ajánlható fő én ek : 437. Kemény L a jo s .

Szentháromság után 3. vasárnap
Szószéki ige: Ef. 2, i — 10. Oltári ige: Máté 9, 9—tit-

EXEGÉZIS. Ugyanaz a hatalmas Isten, aki Jézust feltámasztotta a halál
ból, a mennyekben jobbjára ültette és mindeneknek, kiváltképpen az Egyház
nak az Urává tette f i ,  19—22), az efezusiakat is életre keltette. (A görög 
szövegben hiányzik a „megelevenítette1* szó, azonban értelem szerint helyes 
a magyar fordítás. V. ö. az első versben az „is“ szócskát, valamint az 5. 
verset). Ennek volt értelme, mert hiszen azelőtt, pogány korukban, lelkileg  
halottak voltak. Halottak ai vétkeik és bűneik miatt (Róm. 6, 20). — Míg 
Krisztus evangéliuma nem jutott el hozzájuk, ezt el nem fogadták, tehát míg 
pogányock voltak, a bűn uralta, irányította őket, a bűn volt életszférájuk, 
életterük, életútjuk. A bűnben, attól körülzárva, az alá rekesztve, annak a 
rabságában jártak-keltek. Ez nem élet, hanem halál volt. — Ez így volt 
természetes, mert hiszen „e világ folyása szerint“ éltek, ennek a világnak



az honjában pedig így van. Olyan világ ez, amelyben a bűn uralkodik s 
amely teljes egészében: szokásaival, hagyományával, 'átöröklésével, egyszóval 
;l történelmével (Sehlaller) bűnös. Usus est tyrannus, de a legnagyobb tyran- 
nus a világ szokása, a széies úton járás szokása. Ez a bűnös világ döntötte el 
az efezusiak magatartását is: bűnös és vétkes életre vitte őkel. — Hogy 
ez a vi'ág ily en, annak az az oka, hogy istene a Sátán, aki a maga láthatat
lan démonait pusztító munkába állítja, Isién iránti bizalmatlanságot és enge
detlenséget keltve. Az efezusiak is ennek a hatalma alatt voltak, ő inspirálta, 
hajtotta őkel, s az ő befolyására helyezkedtek szembe Istennel, vállak az 
igazság szava, ellen lázadókká, dobták el maguktól az Istent, voll a vallásuk 
és istentiszteletük istentelen, bűnös és gonosz, ami halálra vezetett. — A volt 
zsidók sem különbek, hiszen ők is, míg zsidók voltak —  Pál magát is ide
számítja —, az „engedetlenség fiainak" a kategóriájába tartoztak, ezekkel 
együtt éltek. Jellemezte őket, hogy a test bűnös kívánságaiban jól érezték 
magukat, engedtek ezeknek s megvalósították a test bűnös akaratát. Hasonló
képpen a gondolatokul termelő, terveket szövő értelemnek a bűnös akaratát is. 
Testükkel és értelm ükkel a bűnös vitáé/ közösségében  éltek. Ezáltal az Isten
nel való kapcsolatuk nem szűnt ugyan meg, de ellenségessé, bűnössé lelt. 
Közösség helyet! harc és harag! Természettöl foejvu et harag gyermekei. 
Zsidók is, pogányák is. Mindazok, akik Krisztust nem ismerték és nélküle 
éllek. — íme, három oka van annak, hogy pogánvok és zsidók szükségképpen 
a bűn uralma alatt élnek és a halál fiai: külső ok a világ folyása, mely 
mögött a Sálán áll; belső ok a lesi és értelem, mely mögött ugyancsak a Sátán 
áll; felső ok Isten haragja. (V. 1— 3.)

Ezen csak Isten tudott segíteni, meri ö  e világ Istene felett is Ür. Meg is 
telte. A zsidókat és a pogányokat, az egész emberiséget (a 4. versben a „min
ket" az egész emberiséget foglalja magában) egyformán szerelte, s ez a könyö
rülő szereiete arra készletle, hogy érettünk megelevenítse Krisztusi, nemcsak, 
hanem hogy Krisztussal együtt megelevenítsen (szünedzóopoiézen, convivifica- 
vit), a bűnös és halálos lelkiállapotunkból. A Krisztusnak adott élei a bűneik 
miatt halottaknak is az élete. Amikor Krisztust feltámasztotta és a mennybe 
vitte, velünk is ugyanez történt .éspedig a (Krisztusban, a Krisztussal együtt. 
Maga az Isten kapcsolta össze a bűnben elveszettek új életéi a Krisztus éle
tével. A Krisztussal való közösségünk a m i éHetünk (Kői. 3, 4/). Kizárólag 
szeretete miatt (dia agapénautou), önmaga mialt, szeretetéből kifolyólag (Máié 
9, 12—13), attól rákényszerítve tette ezt Isten. Tehát kegyelem ből tartattunk 
meg. (V. 4—6.)

■ [. ' Egykor, mikor a mostani világ és idő már elmúlt és lejárt, olyan idő 
következik — ez a „következendő idők" —, a Krisztus vissza jövetelének ideje, 
melyben az Isten ezen kegyelme nyilvánvalóvá lesz (Kol. 3, 4); az, hogy az 
Isién kegyelméből nyer! új élei a halál után nem semmisílhető meg, hanem 
feltámadásra jut. (V. 7.)

A kegyelem  hitet követel. Mivel (kegyelemre vagyunk alapozva és utálva, 
azért hinnünk kell, mert csak a hit tudja a kegyelmet, mindazt, amit a kegye
lem jelent és hoz számiunkra, megragadni, és a hit az, amely megragadja 
az embert s a kegyelmes Istenhez viszi. Kegyelem hit által: ez az Isten által 
rendelt és szerzett út üdvösségünk felé. Semmikép sem az ember mutatja vagy 
adja az üdvösség útját. Semmikép sem az embernek bármilyen cselekedete, 
magatartása, érdeme (Gál. 2, 16) vezel üdvösségre. Minden Istentől van. 
Minden Isten ajándéka (I. Kor. 4, 7). Maga a kegyelmet megragadó hit is. 
Ezért kizárólag Istené a dicsőség és dicséret. Minden (emberi öndicsekvés, kér
kedés alaptalan és lehetetlen. (V. .8—9.)

A kegyelemből hitre jutottak, a Krisztusban újjáteremtettek. Isten ezen 
csodás alkotásai jócselekedetekre vannak kötelezve. Isten felkészít n . jócsele
kedetek véghezvitelére úgy, hogy belül a Szentleiket adja, kívül pedig meg- 
* ? V W  alakítja a helyzeteket és körülményeket. Akik egykor bűnben és

’inn ’ártak, azok most jócselekedetekkel, életükkel szolgálják az Isten!.
(V . 10.)
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IGEHIRDETÉS VÁZLATA. Egykor és most, azaz Krisztus nélkül és 
Krisztussal!

I. Krisztus nélkül: 1. E világ a bűn világa. Mart a Sátán-isten világa.
2. Akik Krisztus nélkül élnek ebben a világban, azok a Sátán uralma alatt, 
a Sátánnak élnek. Ezért bűnben, a bűn uralnia alatt, a bűn rabságában élnek.
3. A Sátán ezen emberei Isten ellenségei. Isten ellen lázadozok. Krisztus nél
kül minden ember ilyen. 4. Sorsúik a halál: lelki, erköcsi, testi, örök hatál 
egyaránt. — Krisztus nélkül nincs élet, csak halál!

II. Krisztussal: 1. Isten diadalt vett: a Sátán felett; a Sátán-isten világa 
felett; a bűn felett; a halál felett. —: 2. Isten diadalt vett a Krisztusban: 
á gólgothai kereszt, Krisztus feltámadása s mennybemenetele e diadal útja. >—
3. A| diadal az emberek diadala is, mert Isten egybekapcsolta Krisztus és 
emberek életét. Krisztus üdvözítő miivé és emberek útja az üdvösségtik felé 
egybeesik. Gleichzeitigkeit! Ezért az egyház élete is állandóan a kezdetéhez 
van kötve (Asmussen). — 4. Kegyelem ez és csak kegyelem. —• 5. De Krisz
tusban való hittel, hit által. Hit nélkül nem. Emberi cselekedet mint üdvös
ségnek útja-eszköze ki van zárva. Kegyelemből hit állal: ez az üdvösség egyet
len útja bűnös, elkárhozott ember számára. —• 6. Mégis emberi jócselekeda- 
tek nélkülözhetetlenek és tényleg nem is hiányoznak, azonban mint a krisztus- 
bit gyümölcse és ezen hitet igazoló pecsét (Luther',. — 7. Egykor nyilván
valóvá lesz, hogy ez nem képzelődés, nem önámítás és állatás, hanem boldog 
valóság és rejtett dicsőség. — Krisztussal nincsen halál, csak élet. Csupa élet. 
Örökélet. Zulauf Henrik.

Szentháromság után 4. vasárnap
Alapige: Róm. 14, 10— 19. Oltári ige: Máté 7, 1—6.

Az evangéliom nem uniformizál. Jézus személyhez szóló parancsára a 
hitben engedelmes élet nem egyformán reagál. Az evangéliom nem öli meg 
az egyéniséget, ezért nem engedheti meg véleményünk, életfolytátásunk szente
sítését sem.

A római gyülekezetben (épen úgy, mint Korinthusban is) az étkezés 
és ünnepszentelés kérdésében nézeteltérés támadt a gyülekezet tagjai között. 
Mindegyik hitben jár ugyan, de mindegyik más nézetet képvisel. Hitből 
teszik, amit tesznek és hálát is adnak érte Istennek. De mivel mindegyik fél 
túlértékeli felfogását, ez veszélyezteti a gyülekezet egységét. Az apostol nem 
azzal intézi el a vitás kérdést, hogy az egyik fél pártjára áll, hanem mind
egyik csoportot figyelmezteti a keresztyén életfolytatás lényegére, a Krisztus 
uralma alatt való szolgálatra. Ebben feltétlenül egységnek kell lenni a gyü
lekezetben. „Isten királyi hatalma alatt akkor vágyunk, ha Isten igazaknak 
fogad el bennünket s ez határozza meg, életfolytatásunkat és életformánkat. 
Ezzel az Istentől ajándékozott igazsággal kerül életünkbe ,békesség', ponto
san: békesség Istennel, amikor megszűnt a bűn okozta háborúság Istennel, 
elfordult felőlünk Isten haragja és ragyog felettünk kegyelmének napja. 
Ez tölti el életünket örömmel: nem világi vidámsággal és életkedvvel, hanem 
igazi lelki örvendezéssel, amikor az ember örvendez Isten szabadításának és 
szíve megtelik Isten iránt hálaadással. Mindez pedig a Szentlélek által van: 
mindezt a Szentlélek munkálja bennünk. A Szentlélek által vagyunk „Krisz
tusban" és élünk Istennek, a Szentlélek közvetíti számunkra Isten kegyelmé
nek ajándékait. Nem aszkézissel, vagy valami magunktól választott maga
tartással szolgálunk Krisztusnak, hanem ezzel a nékünk ajándékozott, a Szent
lélek által bennünk munkált igazsággal, békességgel és örömmel, mert ezek 
teremtik ú jjá életünket, teszik Isten előtt kedvessé." (Karner.) Ez a gyüle
kezet életének döntő kérdése. Igen gyakran épen azért bíbelődünk mással, 
mert ez a kérdés megoldatlan számunkra. Ha ebben a döntő kérdésben egyet
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értésre jutottunk a gyülekezetben, akkor a többi kérdésben, amelyre a Szent- 
írás világos rendelkezést nem ad, az egymás iránt érzett szeretetnek és fele
lősségnek kell érvényesülnie. Szabadságommal csak ezdk korlátain belül élhe
tek. Életem nem lehet botlató a másik keresztyén számára. Szinte leroskad 
az ember a felelősség súlya alatt, hogy az én életem példáján, nem bűneimen, 
hanem hitéletem példáján is megbotránkoznak egyes hívők és akadállyá leszek 
ezáltal üdvösségük útján. Nem mellékes dolog, hogy van-e bennem akkora 
szeretet másokkal szemben, hogy el tudják hordozni hitéletem példáját ak
kor is, ha nem mindenben egyező az ő felfogásukkal. Szeretet nélkül képtelen 
vagyok valakit Isten felé 'Segíteni, pedig ezért számot fogok adni.

Szinte felesleges ezután arról szólni, hogy az ítélkezés, kárhoztatás 
bogvan fér össze a keresztyén ember életével. Nem fér össze. Jézus nem 
véletlenül figyelmezteti a szálkakeresőket a szemükben levő gerendára. Ami
kor valaki ítélkezni kezd, erősen megkérdőjelezi kersztyénségének komoly
ságát. Nem állít itt az apostol korlátot a véleménynyilvánítás szabadsága elé, 
de világosan megmutatja, hogy nem minden kinyilvánított vélemény szolgá
lat Krisztus előtt. Amelyik pedig nem szo'gálat, az bűn. Sokszor csak éppen 
odatolak'odik az ember ítéletmondásá'val Krisztus jogkörébe. Ezért káromolta- 
lik sokszor a in; „javunk*4.

Ez az ige nem időszerűtlen közöttünk. Gyülekezeteink bitben való éle
tének nagy akadálya szeretetlen sokszínűségünk. Miiyen lefitymálva tudunk 
beszélni a múlt igehirdetési szolgálatáról, amely nélkül pedig ma nem is 
szólalhatnánk meg, vagy annak újabb formájáról, amely pedig ugyanazt a 
Krisztust hirdeti a ma emberének. Gondoljunk arra, milyen drága ajándéknak 
szánta Isten rendkívül gazdag énekkincsünket a legrégebbitől a legfrissebbekig. 
És milyen szeretetlenül veti el ki a régit, ki az újat, pedig mindegyik veze
tett és vezet ma is embereket Krisztus felé. Ítéletté lesz felettünk ez az ige. 
Mert egyszerűbb ugyan ítélgetni, mint szolgálni és könnyebb érvényesülni más 
rovására, de ne gondolja senki, hogy a mi Urunk közönyösen nézi sokszor 
hangos marakodásainkat. Ha semmi más nem bizonyítaná a döntő kérdé
sekben való hiányosságainkat, ez a szere tétlenség elég bizonyíték rá. Lesz-e 
ezért bátorságuk az igehírdetőknek a gyülekezet előtt bűnbánatot tartani?

Az ige m ondanivalóját így foglalhatom  össze: A keresztyén ember élete 
Krisztus szolgálata a gyülekezetben. Ebbe a szolgálatba a Szentlélek kapcsol 
bele azáltal, hogy nekem adja Krisztus igazságát, békességét és az ú j élet 
örömét. A szolgálatban szeretet és felelősség vezessen mások építésére, ltélge- 
téssel senkinek sem szolgálok, csak magamnak szerzek kárhoztatást.

Rácz Ernő.

Szentháromság után 5. vasárnap
Szószéki ige: Ap. csel. 26, H —18. Oltári ige: Máté 16, 13— 19.

EXEGÉZIS. Csel. könyve háromszor mondja el Pál megtérésének törté
netét: 9, 22. 26. fejezetekben. Az alapigénk a legrégibb, legeredetibb és egészen 
bizonyosan Páltól magától való. Ezt igazolja a Gál. 1, 12—il7-tel való össze- 
csengése. A II. Agrippa előtt elmondott védöbeszéd egy szakasza alapigénk, 
mely Agrippa és Bernice Festusnál tett ünnepi látogatása alkalmából hang
zik el.

Szöveg szempontjából érdekes összehasonlítani a három elbeszélést. 
Ez azonban most nem érdekel közelebbről miniket. Egyébként szövegbeli 
nehézség nincsen. Inkább az érdekel, hogy alapigénket miért csupán egy ki
ragadott szakasz képezi és mi annak a scopusa. Miért nem olvassuk például 
a 26, 1—23-t? Nyilvánvalóan azért, mert a  perikópa szerkesztőit itt más érdek 
vezette. A szentháromsági vasárnapolk 1— 5-ig mind valamiképen: a tanítvány
ról beszélnek! Az 5. vasárnapi evangéliummal való kapcsolata is világos! 
Ott arról van szó, hogy nem test és vér jelentette ki Péternek, hogy Jézus 
■a Krisztus. Itt: Pálnak is krisztoíániája van, maga az Űr jelenik meg néki



és formálja át az életét. Ebben van a textus scopusa, aminthogy ebben van 
Pál beszédének a scopusa is (a scopust nem mi csináljuk, hanem Pál maga 
vett magának irányt, amikor elkezdett beszélni. Ö tudta, hogy hova céloz 
a mondanivalójával!), Pál épen azt akarja Agrippának bizonyítani, hogy ő, 
a keresztyének buzgó üldözője, ügyi lett az új , hit hirdetőjévé, hogy Jézus, 
akit ő kergetett, belenyúlt az éfetébej A feltám adott, élő Jézus valóság lett 
szám ára és ö nem tehetett mást, 'mint szolgálatába szegődött. Azt jelenti ez 
néki, hogy a vérieslvéreinek haragját veszi magára — azért van most is íog- 

. Ságban —, de őt az ösztöke egyre ösztönzi a munkára, mert számára az 
engedelmesség az élet!

A krisztoifánia Pálnak egyben szolgálatra való elküldést és biztatást 
jelentett újabb hiltapasztalások elnyerésére és védelemre. 16. és 17. v.

Ezekben lehet összefoglalni az alapige tartalmát, amelyre minden exe- 
■géíának el kell jutnia.

MEDITÁCIÓ: Mit mond nekem és a gyülekezetnek ma az alapige tárgyi 
mondanivalója, hogy 1. i. Jézus hív el, küld el és tart meg az evangélium 
szolgálatában?

1. Jézus szupranaturális. valóság a* mi számunkra, vagyis élő valóság. 
Igazán azzá akkor 'lesz, amikor belenyúl az életünkbe, amikor megragad. 
Mi nem így vetjük fel a kérdést: kell-e Istenben hinni? Észokok és tudomá
nyos, tanbeli meggyőződés is odavezet, hogy van Isten, és kell benne hinni, 
de ezért még’ senki sem lesz Isten hívő gyermeke. Mi hiszünk Istenben, mert 
nem tudunk mást tenni, mert számunkra élő valóság, aki belenyúlt az éle
tünkbe', Nem arról kell meggyőzni az .embereket, hogy higyjenek Istenben, 
hanem úgy kell prédikálni, hogy ne tudjanaík mást tenni, mint hogy higyje- 
nek Istenben. Csoda az, amikor egy ember számára valósággá lesz a Jézus, 
de a damaszkuszi úton is csoda történt. Az élő Krisztus valósággá lett egy 
ember számára. Hányán ülnek a templomban' „jó keresztyének", akiknek 
nem valóság a Krisztus és nem bizonyosság a hit!? Istennek az az ígérete, 
hogy ad a Krisztus ma is élő hatalmáról és valóságáról megbizonyosodást. 
Ez mindig supranaturális.

2. Ma is úgy van, mint Pál apostol idejében volt. Akinek van élő Krisz
tusa, az nem tehet mást, mint „mártírrá" lesz, szolgává ás bizonysággá, szem- 
nyitogatóvá! Mindennapos bizonyságtétel ez arról, amit látott és még látni 
fog. Ezt a maríuriát a világ sokszor ellenséges magatartással fogadja, de az 
ígéret a ma bizonyságtevőinek is szók megszabadítlak'.. .  Mindaz, amit a 18. 
vers mond, pompásan foglalja össze azt, amit a keresztyén hit és reménység 
jelent, t. i. itt és most bűnbocsánat elnyerését, világosságban való új életet 
és „majd" osztályrészt.

A prédikáció témája aszerint változik, hogy mely gyülekezetben hová 
kell helyezni a hangsúlyt. Kimondottan felébredt gyülekezetben így is meg
fogalmazhatjuk mondanivalónkat: Pálfordulásunk kötelezése. Ekkor a küldés 

.és a hizlalás domborodik ki. Az átlag gyülekezetekben azonban Isten újéletre 
hívó szaváról, kötelezéséről és biztatásáról prédikáljunk. A prédikáció címe 

.lehet: Az ösztöke hatalmában! Témája ez lehet: Hogyan m unkálkodik az élő  
Krisztus közöttünk ma~? Krisztus elhív. Krisztus elküld. Krisztus megtart. Be
vezetésben kiindulhatunk Jeremiás 20, 9-ből. Minden alpontok kétféléképen 
hangsúlyozhatunk, vagyis: K r i s z t u s  elhív.-— Krisztus e l h í v  stb.

KIDOLGOZÁS: Befolyásolja a gyülekezet és a  lelkipásztor karizmája. 
Vigyáznunk kell azonban arra, hogy a textusban levő tárgyi tartalmon túl 
ne menjünk. Minél jobban ragaszkodunk a részletekbe is az alapige lárgyi 
modanivalójához, annál inkább igeszerű lesz a prédikációnk és minél inkább 
szem előtt tartjuk azokat, akiknek prédikálunk, annál gyülekezetszerűbben 
beszélünk (nem beszélünk el az emberek feje felett). Igen fontos, hogy a 
könnyen elvi magasságba lendülő prédikációnkat a irta élő gyülekezet konkrét 
fényeiből vett példákkal illusztráljuk. Alig van, vagy talán nincs már gyüle
kezetünk, amelyben ne volna valaki, akinek a Krisztus élő valósága —  való
si®! P réfl ii. nI! 1, : _ elei közelié" lehet. D r  KÓSCt P d l.
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Prőhle Henrik 
A Prőhle család beírta nevét egyházunk történet-könyvébe. A családból 

egyházunk mai fiatalabb nenuziedéke kev-ésbbé ismeri már Prőhle Henrik nevét, 
a  régi pozsonyi teológusok azonban (könny-fátyolos szemmel emlékeznek arra 
a  Prőhle Henrikre, kinek szószéke alatt sokszor épültek, gyakorlati teológiai 
előadásain a biblikus egyházi munkára felkészültek, házi bibliakörein pedig 
Isten szereidének sugaraitól megfényesített {pásztori szívének* melegét érezték.

1870 január 3d-én született R.íba-Kövesden gazdatiszti családból, -melynek 
mind apai, mind anyai felmenő ágán a lelkész! és taiiítói-tanári pálya volt 
hagyományos.

Középiskolai tanulmányait a soproni ősi líceumban végezte. ,Szorgalmaival, 
tehetségével és példás magaviseletével egyaránt kitűnt. A. jótanulóknak (kijáró 
.ösztöndíjak mellett már korán magánoktatással, majd nevélősködéssel szerezte 
meg kitanulásának anyagi eszközíit.

Egyéni hajlam és szülői akaray egybehangzóan vezette a lelkészi- pályára. 
Teológiai tanulmányait ia soproni lelkészképzői őiskolán, és a hal-lei egyetie- 
. mén végezte.

1'893-ban avatta lelkésszé néhai Karsay ■Sándor1 (püspök. 4 -évi segédlelkészi 
-szolgálat után 8 évig mint rendes lelkész működött Kőszegen. Már a jövő 
emberének tekintették a dunántúli kerületben, amikor 1905-ben a pozsonyi 
gyülekezet egyhangú bizalma hívta meg lelkészül.

Üj .egyházkerületében is egyire naigyobb mértékben fordult feléje a közbi
zalom és ruházott reá fontos tisztségeket- (egyházkeinületi főjegyző).

iAz 'első világháború után egészen a gyülekezeti munkára szorítkozott. 
Ritka karizmatikus tehetségekkel megáldva nagy áldással működött mint 
i g e h i r d e t ő ,  v a l l á s t  a n ff ó és l e l k i p á s z t o r  egyaránt. Amit hir
detett, annak az; evangéliumtól. mélyen ólhatott l egyénisége és (példás magán
élete adott súlyt és meggyőző erőt (Bizony ságtavéséből felejthetetlen benyomá
sokat nyertek sokszor olyanok) -is, akik (életükben csak egyszer hallották vagy 
találkoztak vele.

A-z egyházi -és gyakorlati teológiai irodalom terén is gazdag és értékes 
munkásságot fejtett ki: valló,stani könyvek, ,Az én otthonom az -én boldc(g- 
 ságom”, Weitbirecht „IMária és Márta" című könyvének szép magyar fordítása, 

folyókád cikkek, „Ütraval-ó” című könyvecskéje- terjedt el a legszélesebb 
körben. Második kiadást is ért. Ezzel sokakat tanított meg a mindennapi imád
kozásra 'és arra, hogy (kell mindennapi -életünket az Ige világításába helyezni. 
Megjelenésekor nálunk ezen a téren úttörő volt, de bővebb hasonló műveik 

•mellett ma is sokan szeretik és használják.
A pozsonyi teol. akadémián éveken iát volt a gyakorlati teol. tanszék egyik 

, helyettesítője.
Egyházi és teológiai munkásságának méltó „;e! ismer é-seképen használó jók.

. (tudományi kar 1982-ben a teológia tiszteletbeli doktora címmel tüntette ki.
55 évi áldásos munkásság után 1948-ban vonult nyugalomba.
1950. évi április 29-én szólította magához az, :Üir sok szenvedésben is ki

próbált hűséges -szolgáját. Földi maradványait május 2-án nagy vés-zvét mellett 
helyezték nyugalomra a pozsonyi régi temetőben.

Az Úr előtt drága az Ő kegyeseinek halálai
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A homiletikai helyzet és az igehirdetés
Az igehirdetés két fő mozzanata: az igehirdető találkozása az 

igével és találkozása a gyülekezettel. Az első voltaképpen még exege- 
tikai mozzanat. A másik a tulajdonképpen homiletikai mozzanat, 
a homilein szorosan vett értelmében. A mi érdeklődésünk most 
a második mozzanat felé fordul.

Tehát: az igehirdető találkozása a gyülekezettel. A gyülekezet 
felé fordul tekintetünk. De amikor ezt tesszük, hogyan téveszthetnénk 
csak egy pillanatra is szemünk elől az igét? A gyülekezet felé fordu
lásunk nem jelentheti azt, hogy most már —  mint aki jól végezte 
dolgát — exegetikai felszerelésünket lerakva, megkönnyebbült sóhaj
ja l elfordulunk az igétől. Hogyan szggtelhetnők magunkat a gyüle
kezettel való találkozás kétségkívül izgalmas feladatainak, megfeled
kezve arról, hogy nekünk Isten igéjét kell hirdetnünk ? Ebben a váz
latos helyzetképben benne rejlik a homiletikai szituáció nagy kísér
tése és mementőja. A homilétának állandó küzdelmet kell folytatnia 
feladatának megoldása közben, hogy ne váljék pusztán homo 
homiletioussá, hanem maradjon egyszersmind és állandóan exegeta iá-

Feladatunkat, amely most foglalkoztat, úgy is meg lehetne- 
fogalmaznunk, hogy most nem az a kérdésünk, hogy mit mondjunk 
az igehirdetésben, hanem hogy amit mondandók vagyunk, azt hogyan 
mondjuk. Ámde ismét résen kell lennünk; lehetséges, hogy a modus 
loquendi kétségkívül fontos kérdése valaha is egészen lekösse a figyel
münket, lekösse annyira, hogy többé ne kelljen azon fáradoznunk: 
quid est loquendum? Kétségkívül: a forma, a tálalás kérdése fog 
most foglalkoztatni-bennünket, —  de midőn vele foglalkozunk, fél
szemmel bizonyára állandóan arra kell ügyelnünk, amit mondani aka
runk. A bomiléta olyan lövész, aki élesen szemmel tartja  a célpon
tot, de a fegyvert is erősen vállához szorítja! Akinek már volt fegy
ver a kezében és használta is azt, az tudja, hogy milyen kellemetlen 
következményekkel járhat az, ha a fegyvert nem szorítjuk jól vállba. 
Vannak kocalövészek, akiket annyira meghat a pillanat nagyszerű
sége, hogy mikor meghúzzák a ravaszt, behunyják a szemüket. 
Aligha fognak célba találni. É s olyanok is vannak, akik a célpont 
figyelési- közben —  megfeledkeznek az irányzókról.

Mindez azt jelenti: sohasem mondhatom azt, hogy már túljutot
tam az exegetikai problémákon, már tudom azt. hogy mit kell mon- }  
dánom, csak azt nem tudom még, hogyan mondjam. Akármilyen 
öreg homiléta valaki, akármilyen —  még kimondanhús szörnyű —  
rutinos igehirdető, sohasem kerülheti meg az igével való találkozás, 
az igére való hallgatás, a mindig mélyebb és alaposabb exegetikai 
munka fáradtságát, gyötrelmét és —  gyönyörűségét. J a j  annak az 
igehirdetqnek. akit múló hosszú évek'gyakorlata -— és robotja ide 
sodor s e kísértésben meg nem áll. De kétszeresen ja j, ha if jú  
Tiroótheusokat e jt meg a hivatás Szakmabeli kísértéseinek ez az 
egyik legveszedelmesebbike. Szüntelenül és állhatatosan igehallgatók
nak kell lennünk és maradnunk, csak akkor válhatunk az ige
hirdetőivé.



189

Ezeknek előrebocsájtása után kíséreljük meg, hogy a liomiletikai 
lielyzet kérdésével néhány vázlatos gondolatban foglalkozzunk.

„Az igehirdetés —  Hellmuth Schfeincr homiletikája szerint —  
-a gyülekezet egyik erre elhívott tagjának nyilvános beszédben való 
'bizonyságtevése Isten igéjéről, korunk emberei előtt, arra az isteni 
ígéretre támaszkodva, hogy a Szentlélek által Isten mostani szólá
sának eszközévé válhatik s így a keresztyén gyülekezetét építheti." 
Barth  szerint pedig: „Az igehirdetés emberi beszéd, amelyben s 
amelyen keresztül Isten maga szól, mint király heroldja szája által, 
 s amit éppen ezért úgy kell hallgatni és befogadni, mint Isten tula j 
odon beszédét, tehát h itte l. .

A meghatározásokat folytathatnék. Mindegyikben számunkra 
most a hangsúly azon van: az igét a ma emberének, korunk gyerme
kijeinek, a ma valóságos gyülekezetének kell hirdetnünk. Milyen ez 
a  mai gyülekezet?

Az a tény, hogy templomi gyülekezettel van dolgunk —  most. 
elsőrenden az igehirdetésnek ezt a leggyakoribb esetét tartjuk szem 
'élőt, az istentiszteleti igehirdetést — , magában re jti azt a feltétele
zést, hogy úgynevezett vallásos emberek ülnek előttünk a padokban. 
Hiszen egyébként aligha jönnének oda. Mit jelent azonban ez köze
lebbről, hogy vallásos emberek? Azt jelenti, hogy igét váró gyüle
kezet? Egyáltalában: mit vár tőlünk a gyülekezet, milyen várako
zással fordul felénk akkor, amikor a szószékre lépünk? Már előre 
tudja, hogy mi következik s ezért, immunis azzal szemben, amit hal
lani fog? Vagy: reméli, hogy azt fogja hallani, amit szeretne? 
Tudva, tudatlanul a legtöbb gyülekezet nem is vár egyebét, mint 
a saját vallásos köztudatának és közérzetének hivatalos és formába- 
öntött kifejezését és szentesítését. Volt, sőt talán van is olyan theo- 
lógiai irányzat, amely a prédikáció feladatául valóban ezt tűzi ki. 
A katolikus egyház a legnagyobb mértékben számol ezzel a népi val

lási/ köztudattal, taktikai okokból óvakodik azzal szembeszállani s 
amellett, hogy ügyesen igyekezik irányítani, ez a vallási közvéleke
dés még a dogmafejlődésére is befolyással van. Ne áltassuk magun
kat azzal, hogy nálunk ez másképpen van, A népszerűség kísér
tése sokkal erősebb, semhogy gyakran le ne térítené az igehirdetőket. 
A  várakozásteli tekintetek szinte szuggerálják a mondanivalót. 
„Most, most fogja kimondani a pap azt, amit én már régóta érzek, 
amit én mindig gondoltam, csak eddig kimondani, megfogalmazni 
nem tudtam, vagy —  nem mertem." Ma —  és bizonnyal nemcsak 
ma —  gyakran politikai érzelmeik vallásos mezben való kifejezését 
várják s remélik a paptól, aki a szószék magasságában s palástja 
védelmében szócsövévé válhat a padokban tanítóknak.

Talán túlsötétnek s igaztalannak látszik ez a kép? A tapasz
talat, sajnos, ezt igazolja s mint később látni fogjuk, Isten igéje is. 
A gyülekezet várakozása az, hogy az ö gondolataikat és érzéseiket 
szentesítsük: természetesen: az ő vallásos, de nagyon is emberi gon
dolataikat és érzéseiket. Sok népszerű, körülra jongott egyházi szónok 
sikerének titka egyszerűen az, hogy tudva, tudatlanul, de kitűnő 
rezonunc-kasznija volt gyülekezete érzelmeinek s tegyük hozzá: szé
pen zengő rezonanc-kasznija!
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Mivel ez így van, számoljunk le egy szer smindenkorra azzal a  
lénnyel, hogy menthetetlenül ki vagyunk téve a félreértésnek, ső t 
a gyülekezet félre is akar érteni bennünket. T. i. midenki úgy érti 
az igét, ahogy ő akarja, s úgy akarja, ahogyan neki kellemes. Éppen, 

'ez a bűn megkötözöUsége, amit csak a Szentlélek oldozhat fel az ige- 
meghallgatásának áldott szabadságára.

Mi az alapja és oka annak, hogy a gyülekezet ezzel a várako
zással eltelve fordul az igehirdető felé? A gyülekezet vélekedése ön
magáról. A templompadokban álorcás emberek ülnek, akik konokul 
játsszák jól betanult szerepeiket: á 'munkás családapa, az önfeláldozó- 
édesanya, a tisztes honpolgár, a feddhetetlen ifjú , a hivatásában el
égő férfiú, az erényes .úrinő s ki tudná még felsorolni, miféle szere
peket. A legnagyobb baj pedig az, hogy szerepüket sajátmaguk is; 
komolyan veszik. Elhiszik azt, hogy ők azok, akiknek magukat mutat
ják  s ez az emberi bűn tulajdonképpeni nyomorúsága. Nem mintha 
nem tudnának a bűnről. Csak egészen mást értenek alatta, mint az.. 
Isten igéje. Ők bűnön a mindennapi élet úgynevezett kjs botlásait, 
gyarlóságait, az emberi jellem hibáit értik, —  ha magukról van szó. 
A világ —: értsd a többi emberek — , az gonosz. Ám a. jelenlévők: 
mindig kivételek. Csupa feddhetetlen honpolgár, derék hitves, csa
lád szemefénye ül a padokban — kis hibával, de vitathatatlanul szo
lid kivitelben és megbízható minőségben. A gyülekezetnek ez az ön
maga felől való vélekedése a bűnös állapotnak az a megnyilvánu
lása, ami a homiletikai szituációt olyan nehézzé teszi.

Hogyan látja a gyülekezetét Isten igéje f  A gazdag ifjú  is azért: 
ment Jézushoz, hogy megerősödjön meggyőződésében: a legjobb úton 
van az örök élet elnyerése felé. Jézus kezének érintésére azonban: 
feltárul ennek a köztiszteletben álló tekintélyes embernek az életé- 
íren a konkrét bűn. A példákat folytathatnék, de ez az egy is elég. 
Az ige letépi az álarcokat s megmutatja, hogy kik ülnek a templom
ban : nagyképű Nikodémusdfc, parázna samáriai asszonyok uzsorás- 
Zakeusok, farizeusok és írástudók, csalók és tolvajok, gyilkosok és- 
sikkasztok —  gondoljunk a Hegyi beszéd törvénymagyarázatára! — , 
akik azonban minderről semmit sem tudnak, mert nem akarnak 
tudni, hanem hálát adnak Istennek, hogy nem olyanok, mint a többi 
emberek, mint azok odakiinn a csapszékekben és börtönökben, a világ" 
gonosz fiai, akikhez hasonlókká ők nyilván semmi körülmények' 
között nem válhatnak. Mert csak a Szentlélek vezethet el bennünket 
arra az alázatosságra és bölcseségre, hogy elismerjük: soha nem- 
mondhatjuk azt: „velem ez nem eshetik meg, én ide nem juthatok". 
Nagy dolog az, amikor az ember újságolvasás közben. egy-e«y tör
vényszéki ítélet hallatára., családirtásról, égbekiáltó bűnökről érte
sülve kimondja : ez én is lehettem volna, csak Isten kegyelme őrzött, 
hogy nem én rólam szól most a történet! Szentlélek munkája kel!' 
ahhoz, hogy az ember igent tudjon mondani Luther keménv sza
vára: adja oda a tiszta menyasszony fehér fátvolát az utcaleánynak 
s a bíró üljön a gyilkos mellé a vádlottak padjára. Pedig: itt kezdő
dik a keresztyénség.

így  látja  Isten igéje a gyülekezetei, a maira bűnének egész- 
meztelenségében és ebben az állapotában igényli őket Isten a Jézu s
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Krisztusban. Erről az igényről tanúskodik a keresztse" ténye, Isten
nek ez a letagadhatatlan megszólítása, kereső kegyelmének ez az első 
nagy cselekedete, a nagy vacsorára való felhívás: jö jjetek , mert min
den kész! Jö jje te k  az útszélről és az árokpartról, jö jjetek  a keríté
sek mellől, az élet mélységeiből, jö jjetek  élet hajótöröttjei, akik 

'biztonságban érzitek magatokat, jö jjetek  megfáradtak és megterhel-' 
tettek, akik néha ékszernek vélitek bilincseiteket,- jöjjetek, amint 
-vagytok —  én így várlak és akarlak benneteket. Mert azért jött 
az Embernek Pia, hogy éppen az elveszetteket kéresse és tartsa meg. 
Hogy mondhatom ezt meg úgy, hogy meg is halljákf Ez a tulajdon
képpeni homiletikai feladat.

Ennek a feladatnak csak az egyik nehézsége az a kétezer s még 
több esztendő, ami a Biblia világát a X X . század emberétől el
választja. A kérdésnek ez az oldala —  nézetem szerint —  még nem 
annyira homiletikai, mint inkább exegetikai probléma. Persze: határ
kérdés, átnyúlik a homiletikába; a bibliafordítás, a tolmácsolás kér
dése ez, s mint ilyen, magának a teológiai fáradozásnak is alapvető 
és sarkalatos kérdése. Mégis nem erre gondolunk itt elsőrenden, ha- 
-nem arra a nehézségre, amit az jelent, hogy az Istennek örök igé
nyéről szóló kétezeréves üzenetet a ma emberének hogyan mondjuk 
el úgy, hogy az őket valóban megragadja, hogy valóban meg is hall
ják, hogy megértsék: róluk vau most szó s nem térhetnek ki előle. 
Ezt, a következményét az igehirdetésnek talán úgy lehetne meg
fogalmazni, hogy az igehirdetés legyen existenciális.

ExisteneiáliiS, vagyis valóságos létükben ragadja meg őket. 
Ne fölöttük dübörögjön el, hanem keresse fel őket ott,.ahol valósá
gosan vannak: a műhelyben, a hivatalban, a konyhában, férfiúi, 
asszonyi, if jú  vagy öreg mivoltukban. Az igehirdetésnek mindig ú jra 
szét kell törnie azt a hamis vélekedést, hogy a vallás egy speciális 
területe az emberi életnek, egy a sok közül s független a többitől. 
Azt kell megéreztetni a gyülekezettel, hogy amiről itt sző van, az 
a valóságos létük számára döntő, existenciálisan érinti őket.

I t t  azonban résen kell lennünk! Mert itt nyílik tág ajtó  a 
morálprédikáció számára. I tt  kísért a racionalizmus hasznossági elve. 
Hasznos utasításokat, gyakorlati életbölcseséget nyújtson a prédiká
tor, amit valóban lehet használni a mindennapi életben ? Ezen á pon
ton csak az menthet meg bennünket, ha jó  teológiánk van. Ha tud
juk: Micsoda voltaképpen az emberi existencia? Jellemzően a köz
napi beszédben existenciális kérdés alatt az — anyagi kérdéseket 
értik. Az ű. n. megélhetés kérdéseit. Isten igéje komolyan veszi eze
ket a kérdéseket is. Isten igéje nem irreális és nem embertelen. 
Azonban a földi lét teljes valóságának szémmeltartása és respektá
lása mellett meglátja ebben a létben az ember existenciájának igazi 
mélységét és valóságát: az Isten előtt való existenciáját. Azt. hogy 
a bölcsőtől koporsóig tartó lét csak egy része az emberi létnek. 
Létünk az örökkévalóságba van beágyazva, ha tudjuk, ha nem, ha 
tagadjuk, ha. nem. Isten igéje, amikor valóságos létünkben meg
keres, létünknek ezt a gyökerét ragadja meg. Odaállít Tsten színe' elé.
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Abban a pillanatban azonban, amint ezt megláttuk, tudjuk 
azt is, hogy mi nem tehetjük existenciálissá igehirdetésünket ebben 
az értelemben. Ez nem olyasmi, amit célul ki lehetne tűzni és el 
lehetne érni. Ezért csak imádkozni lehet. Isten igéje maga mindig 
existenrfális: a valóságos embert a maga létének igazi, örökkévaló 
valóságában ragadja meg. Hogy ez megtörténjék, ahhoz a Szent
lélek munkája szükséges. Ubi et quando visum est Deo, ahogy az 
Ágostai Hitvallás mondja.

Ez azonban  ̂ nem jelenti azt, hogy a felelősséget magunktól 
kényelmesen elháríthatnék. Szüntelen fáradoznunk kell azon. hogy 
igehirdetésünk, amennyire rajtunk áll. existeneiális legyen: a való
ságos életben élő, valóságos emberekhez szóló. De közben sohase 
feledjük el: csak Isten igéje látja  ezeknek az embereknek a valósá
gos existeneiáját. Isten .jobban ismeri őket, mint ők saját magukat, 
s mint mi őket S amidőn komolyan vesszük őket létünk minden 
kérdésében, egyúttal látjuk azt a horizontot is, amit az ige mutat, 
meg felőlünk. Ha ezt velük is sikerült megláttatni: a homiletikai 
fáradozás elérte célját. Helyesebben: Isten Lelke elvégezte munkáját 
a mi gyarló erőlködésünkön keresztül. Nem velünk találkozott a gyü
lekezet —  ugyan mit is érne ezzel? — , hanem az élő Istennel. Ahol 
az megtörténik, mindig csoda és ajándék, amelynek' bekövetkeztét 
elő nem idézhetjük, mégis érette mindent el kell követnünk.
____ ______ Groó Gyula.

ASSISI FERENC IMÁDSÁGA:
Uram, tégy engem békességed eszközévé. Hogy szeretni tudjak ott, 

ahol gyűlölnek. Megbocsássak ott, ahol sértegetnek, összekössek ott, ahol 
széthúzás és harc van. Reménységet ébresszek ott, ahol kétségbesés gyötör. 
Világosságot gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik. — Uram, add, ne arra 
törekedejem, hogy engem vigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljalak; ne 
arra, hogy engem megértsenek, hanem hogy én legyek megértő; ne arra, 
hogy engem szeressenek, hanem hogy én szeressek.

Mert aki ád, az kap; aki magáról elfelejtkezik, az talál; aki megbocsát, 
az nyer bocsánatot és aki elveszíti az életét, az ébred fel örök életre. Ámen.

L e h e t e t l e n  imádkozni. Jól mondták' a régiek: „Si cor non orat, 
síné fructu lingua laborat." Ha nem a szív imádkozik, gyümölcstelenül vesző
dik a száj. Mivel pedig ..szívünknek Istenhez való viszonya újra meg újra 
megzavaiodik, és bízni nem tud“, imádkozni voltaképpen lehetetlen ember
nek, — olvassuk a Nagykáté 5. kérésében. ,,Amit kérnünk kell, amint kel
lene, n em  t u d j u k.“ Róm. 8, 26. — Jó, hogy „a Szentlélek segítségére van 
(szünantilanbanetai: valakihez társulva átvenni tőle valamit) a mi erőtlensé
günknek (a-stheneia: az erő teljes hiánya) és esedezik érettünk kimondhatat
lan fohászkodásokkal". Elrontott imádságunk a Szentlélek korrektúrájával 
kerül Isten elé. Az imádság emberi abszurditása abban oldódik fel, hogy Krisz
tus érettünk, a Szentlélek pedig helyettünk imádkozik.

Ennek reménységében sokkal többet kell élnünk Isten imádságra vonat
kozó parancsának lehetőségével, — különösen is Szentlélekért. Egyéni életünk 
nyomorúsága és szolgálati életünk megerőtlenedése egyképpen onnét van, 
hogy vérszegény az imádságos életünk. (Szabó József püspöki körleveléből.)
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Istenfélelem az Ó testamentomban
(Pálfi Miklós könyve)

—  1 —

Az ember azérl fél, meri személyiség. Olyan lény, akinek önmagáról 
ludata van és mennél nagyobb ez az öntudata, annál inkább fél, hogy elveszti 
önmagát. Félelme önmaga létét akarná fenntartani, biztosítanij iAz. állat is fél, 
m ert tudata van, másról való tudata, de nem fél pl. a haláltól, önmaga elvesz
tésétől, mert nincsen öntudata. iMáskéip ítél mint az emiber: felismeri a létét fe
nyegető ,.más”-t. ösztönösen érzi ezt a fenyegetettséget, de nem rendelkezvén 
öntudattal, az magáira vonakozjtatni nem tudja.

Az ember, aki, önléte biztosítására törekszik, személyisége mi-voltánál 
fqgva fél, minden félelmét tulajdonképen egybefoglalja és magában foglalja 
félelme Istentől, mindenek téré intőjétől.

Szeretné fjeloldani. elkábítanv ezt az ősfélelmét. iHa Isten más, kívüle van, 
de semmi viszonyulása nincs az emberhez és viliághoz), — (félelme oktalansá
gának és hiábavalóságának bizonygatááára kitalálja a deizmu-st, Ha Isten vi
szonyul ugyan a viliághoz és az emberhez, de ügyi,- hogy az ember és a világ 
tulajdonképpen egy, azonos Istennel: félelme leküzdéséire feltalálja a panthe- 
izmust. A vallástörténete igen sok változatát mutatja fel annak az emberi -ta
lálékonyságnak, mellyel ezt az őátólehnef eloszlatni, elaltatni, önmaga előtt is 
elleplezni törekszik, önvigasztal-ásoira alkotta aiz ember a polithei-zmusnaki saját 
képére és hasonlatosságára teremtett isteneit, akik azért emibeftszabásuak. 
hogy' az ember ne legyen félelmében egyedül, vagy emberszabásúak s 
kisebbek mint az ember, hogy .íö’.óhük kerekedhessék, emberszabáisuak s na
gyobbak mint az ember, hogy pártfogolhassanak, hiszen bennük saját létüket 
tartják fenn.

Az ófestanientomi vallás és ilstenfogalom páratlansága és az) -egész vallás- 
történelemben egyedül álló spes ifié urna épen az, hogy a-z| embernek ezt aa 
ősfélelmét, Isteniélelmét nem akarja elkálbítani, önmaga lefjőfit elleplezni, nem 
akar illuzióklba menekülni előle., hanem vállalja a (valóságot, sőt Istenit egyre 
félelmetesebbnek iá tatja meg. Hogyne lenne félelmes az -az! Isteni aki nem
csak más, mint az ember, de aki aiz embert ás- olyannak akarja, amilyen őj. 
Nem üjg.y, hogy is-ziem-élyiségét megsemmisítse („ipi-slogó gyergyabelet nem oltja 
ki1’),' hanem úgy, hagy szövetségiét köt vele, azaz meghagyja azt, nem rontja 
le, amit ő teremtett benne, de számon; kéiri rajta) akaratát, törvényét. Az ót-es- 
tamentomi hívő vállalja ezt a rettenetes valóságot s épen eze.nj a| félelmén ke
resztül, eme félelmében tapasztalja mejt .az őt féltékenyen el neont engedő Isten 
szeretet ét, ho-zizáhajlását se rre  önmagában a hívő bázodalom felébredését.

Jahve ifélelm-es, mert félt, féltékeny miránk, igényel, nem enged el, számon 
tart, küldd ie világba a maiga szent céljaira, nem kényük-kedvük szerint 
bánik velünk, bűneinket nem a mi, hanem a maga) mértéke szerint megítéli, 
felelősségre von, nem tudjuk, mikor, hol és  hogyan, mindenható és szent. 
Amikor (kinyilatkoztatja maglát, szövetséget köt velünk, akkor is rejtett Isten 
(Deus absco.nditu.sj maradj Csak anthiropdmoirfikusan szólhatunk róla, ig)otn- 
dolhatunk reá, de an-thro-pomorf izmusunk! -theocentrikus lehet, iíjgy is azonbaín 
kiismerhetetlen, „egés-zieni más” marad. -Ennek a paradoxiájálban élhetjük meg 
azt a csodálatosan vigasztaló momentumot, hogy) jk'öz-el/ csak úgy) kerülhetünk 
hozzá, hogy ő hajol k-öziel hozziánk. Ha mi is megközelíthetnénk, vigasztalan 
volna e tudásnak az az! örök kétsége, hogy mi a magunk képére és hasonla
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tosság:Vra képzeljük Öt, de őneki ehez semmi köze, ebben semmi része talán. 
Mivel azonban ez- nem lehetséges —  minthogy ő „egészen más‘\i a hit megta
pasztalásában a tudás minden látásánál nagyobb bizonyosságot hyerhetünk 
afelől, hogy azért van közel, meri ő hajolt hozzánk, mindenhatósága javunkra 
való mindenhatóság is, esodálatossága folytán tőle kapott szabadságunk van, 
félelmes volta szeret etének, sőt szeretete nagyságának ' megmutatására van). 
Félelme és -szeretete a kategorizáló ész számára egymást kizáró ellentétesség, 
a hit számára azonban egymást kiegészítő, kölcsönösen feltételezhető „sőt aA 
Újszövetség világosságában szeretete épen féttelmessége révén lesz minden ké
telyt megéged, minden okoskodást porrázúzó v a l ó s á g g á .

— 2 —
Piálfi könyve végig vezet az izraeli népvalláson; Mózesen, a prófétákon, 

a  'fogsági és fogság utáni Izisidósájgom, alapszempontja nagyító Üencséje alatt 
kiválogatja, összegyűjti, rendezi az isteniéi elem különbözői megnyilatkozásait, 
az Ótestamenlom Isteniének minden arcvonását. :A lelkész* gyakorlat számára 
épen ezen a ponton lehet gyümölcsözővé közvetve e könyv: az. Ötestámentom 
különböző helyeiről prédikáló és tanító lelkésznek iiajzl (egész Ötestámentom 
scopusát vetíti elébe. ,

Könyve a legmagasabb igényű tudományos apparátussal megírt mű, ál
talános érdeklődésre számot tartó tárna szakszerű feldolgozása, magyar teoló
giai irodalmunkban úttörő i'vállalikotejás. Pozitiv, lutheri Ilit alapiján, mérték
tartó, biztos teológiai ítélet, tömör), világos fogalmazás, korunk színvonalán 
álló tudománáyosság, ízes magyar nyelv jellemzi. Alapozásában ugyan bizony
talan, a sokszor diiszpadát elvek miatt nem egységes, {különben a szakiro
dáimat a kívánható legnagyobb teljességgel és filológiai, gondossággal öleli föl.

Ki kell emelni a könyv általános vallástörténeti tájékozottságát. 'Hiszen 
‘az Ötestamentombait sokféle vallás beleamlése mutatható ki. Vaülásfudományi 
ítéletei nemcsak tárigyszleírűek, de ker-esztyéű teológiái szempontból (biztosak is. 
A démonhit, a démonoktól, a baaloklól váló félelem —  ír ja  — félsz ív ód olt a 
jahvei monetheizmusba, de ,nem valami fejlődés álján ; a monotheizmus már 
eredetileg meg volt, ennek depravációi, részletekbe szakadó s így önállósuló 
darabjai fejlődtek vissza más népek.'vallásiában démonokká, démonoktól Vájó 
félelmekké, baálokká, ez Izráelben nem következett be, illj. más népek val
lásával való érintkezésben/ a , Jabve-monotheizmusban felszívódtak, mint 
egészbe a részek beilleszkedtek, paralizáltak s áthasonultak.

N'em mondható el ugyanez a biztosság világnézeti tájékozottságáról. A 
kérdés valóban történeti értelmében! csak az lehet —  ír ja  egy' helyütt —, hogy 
az emberi lét megértésének milyen alaplehetőségéi találjuk mejg az Ötestámen- 
tomban. Történetileg helyesen akkor közeledünk azi Ófjestámentumhoz, ha az 
emberi élet benne megmutatkozó értelmét kutatjuk, hogy saját létünk meg
értését elősegítsük^ Tehát ebben a vonatkozásiban is theológiai síkon ke£di ma

radnunk, Épen így nem maradunk meg theolójgiaií síkon, hanem átcsúszunk a,z
általános világnézeti síkra, közelebbről az existencia __ filozófiai síkra, mely
(v. ö. Bultmann) a iBiblia , könyveinek tartalmát ílétiértel,mézesek lehető vál
fajaiként fpgja föl. Ezek a1 mondatok azt mondják ki, hogy azÓtestáímentomi 
létértelmezés az .általános létértelmezések síkján csak egyik változat a sok 
között, nem az egyetlen,; az; igazi lehetőség s  csupán azért foglalkozunk vele, 
hogy egy másikat, „saját létünk megértését elősegítsük'’). iE z a célkitűzés nem 
felel meg a könyv további mondanivalódnak, /mert az határozottan állítja több 
helyütt is, hogy az ótestamentumi létérfelmezés az egyetlen igazi lés helyes, 
nem valami másiknak kialakítására szolgál segédeszközül, hanem a többi lehető



létértelmezések hozzáképest l'öirédiékeseR, benne lesznek egésszé, benne tető
södnek. H^yes ezzel szemben további megállapítása: „iHiszenVaz izraeli törté
netírás sem a tudást és ismeretet akarja gyarapítani, hanem a történetet is 
•prédikációi anyagnak tekinti.”

A félelemnek és ilistenfélelemnék valláslélektani talapon való fejtegetése 
érdekes, .—. de az Ótesiamentomra tekintiettóll <és> vonatkoztatással sem az i illető 
fejezetben, lsem a továbbiakban nincs s így ibizonyos függelék jellege van. 
A „primus in oirbe. deos fccit, ttanor” híres és hírhedt elvét — mely a vallás —- 
és sziellemtöirténet folyamán újra és újira -fölmenüJ s ma is kísért, — ugly 
próbálja tisztán valiásléleklani eszközökkel lebírkózni, hogy „az embernek 
"kéül már istenképzetének lennie, mielőtt rettegésének tárgyát tudatosítani 
tudná”. A félelem és Isten primátusáról van itt szó. A kérdés va'tlásléfektani 
alapon eldönthetetlen. ,Az ótestamentomi hívő számára e kérdés nem létezik!. 
„IistenlféCelem aiz Ótest ámen tómban” könyveim óíestamentumi Valláslélektani 
monográfiát látszik ígérni, pedig helyesen jelöli tmeg, ho-gy .„nem csupán az 
istenfélelem történetéről lesz itt széf hanem (magának Istennek történetéről ,az 
ember viiiájgában1’. Nem aiz istenfiélelemről tehát elsősorban, hanem al félelmes, 
félelmet keltő, kiváltó Istenről. Á félelem és Isten primátusának kérdése már 
itt — ha nem is val’áslélektani alapon —  eldöntöttnek van véve.

Tisztául vallásvélektani alapon a rettegés, a félelem éísődlegies annak min
den fajta tudatosításával szemben, tehát az eziáltaí létréjötvő istenképzeftel 
szemben is. „Az embernek kell istenképzétének i lennie, mielőtt rettegésének 
tárgyát tudatosítani tudná’1, ;—  ez az állítása öinellenmondás, mert az isten
képzet éppen a félelem tudatosítása révén jön és és jöhet csak létre. Isten 
valósága előbb van ugyan, mint a tőle való félelem, ide az jstenképzet e’jőbb- 
valóságát állítani lélektani képtelenség.

— 3 —
Érdekesen látja meg a szerző, hotgy az isten,félelem átterjedt Isten szol

gáira, a .prófétákra is. (Mózes, Sámuel, Illést. Elizeus, Amos nemcsak félelmet 
férj esz tenkl környezetükben, defj/valóságos borzalmakat cselekedett egyik-másik; 
pl. Illés vérfürdőt rendezi a baal-tisztelők lemészárlására, Elizeus rettenetes 
átköti mond, Jeremiás hasonlókéin, Amos igéjét! a föld nem Viselte el, Ezsaiás 
megkeményít igehirdetésével stb. Érdemes ezen elmélkedni lelkipásztor] szem
pontból,. Elgv erdélyi, liuzgó lelkészről olvastam, hcjgy messziről elkerülték 
(hívei, mert féltek, hogy újabb és újabb igényeket fog rájuk? betáblézni. Hiány 
diák fél találkozni tanárjával? Hányszor mentünk át az utca másik oldalára, 
olyan valaki elől, akiről pedig tudtuk, hogy csak' av (javunkat akarja. Láttam 
már híres és áldott evangelizátor elől is kitérni buzgó hívekéi. Rettenetes em. 
lékem, hogy egyik diáktársam megoperáltatta egészséges vakbelét, mert félt a 
vizsgától és vizsgáztató tanáraitól; apjától is annyira ifiéit, hogy előle a 'kór
házból íélgycgvultau menekült el. ■— Tehet (ezeket az eseteket másképen is 
helyesen megítélni; de lehet a lelkipásztor, szemével így is: Isten szolgáit is, 
ép úgy mint Istent magát, féliki. rettegik a,z emberek, bizonyság rá az Ótes- 
tamentom és jól van ez eddig így. De Jsten szolgáit azonfelül még azért ' is 
félik, mert ők njeoi úgy tesznek velünk, mint a félelmetes Isten, aki a  (meg
repedezett náidat nem töri el s a pislogó igyertyabelet nem oltja ki. 'Ök, 
igenis, eltörik és kioltanák. A jó érdekében lelkierőszakot alkalmaznak, Isten 
lelke helyett magukat oktrojálják,.tájoló kezűikkel vagy kezük egyikével ütnek 
is, Péter apostol bu'zgósága a szívükben és sújtásra emelt kardja a kezükben 
a suhintáson innen. F e r d i n á n t l  I s t v á n d r
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A lelkésznevelés szolgálatában
Ajánlom a theológusok gyülekezetének.

Többek unszolására közzéteszem az evangélikus Lelkészképző Intézet 
lelki és anyagi vezetői szolgálatába lépésemkor, beiktatásom alkalmával mon
dott beköszöntő előadásomat. A dolog természeténél fogva_ sok benne a sze
mélyes vonatkozás. De a személyes vallomás sem .akart és akar más' lenni, 
mint alázatos tárgyi szolgálat a lelkésznevelés ügyének. Ha ezek a sorok 
valamelyest is  nyitogatják a reánk bízott jövendő Mkésznemzedék szívét és
szerűét. s ha a szolgáló lelkésztestvérekben csak kicsit is ébreszthetik a fele
lősséget a nyomunkba készülő fiatalok iránt, akkor nem sajnálom, hogy 
néhány oldalt igénybe vettem lapunkban a „magam ügyének", amely — egyre 
jobban érzem — nem a magam ügye hanem mindannyiunké.

Jövendő lelkészek lelkésze: legtömörebben ez a szolgálatom.

Jövendő lelkészek lelkésze.
Mások lelkésze m ajd csak az lehet, akinek magának is volt lelki- 

pásztora. A fiatal lélek különösen is szomjazik arra, hogy tudjon 
maga mellett kezet, amelyből biztatás, tanács, szeretet, vezetés árad. 
Életem legáldottabb lelkipásztora diákkorom lelkésze volt, s nem 
véletlen, hogy éppen tőle kaptam a legdöntőbb indításokat a lelkész! 
szolgálat irányában is.

A fiatalok igazi lelkipásztorolásába mindig vegyülj az idősebb 
barát meleg közvetlenségéből. Csak akkor lesz az if jú  számára a leL- 
késze lelkipásztor, ha úgy tud reá tekinteni, mint idősebb barátjára. 
A  barátság a fiatalkor egyik legnagyobb élménye és az ifjúság 
lelkipásztorának kapnia kell felülről Jézus Leikéből, aki így nevezte 
tanítványait; „Ti az én barátaim vagytok" (János 15, 14). Kérem 
az Istentől, hogy a mostantól kezdve reám bízott fiatalok úgy lehes
senek tanítványaim, hogy közben barátjuk lehessek.

A theológusok lelkipásztorának feladatát Pál apostolnak két képe 
á llítja  elém. Az egyiket a Galáciabeliekhez írott levél 4. részének 
19. verse m utatja: „Gyermekeim, akikért ismét szülési fájdalmakat 
hordozok, míg testet ölt bennetek Krisztus." Pál, minden idők egy
házának legnagyobb teológusa, sokszor merész a gondolataiban. 
Lelkipásztori fáradozásának célja csodálatosan megsokszorozódott és 
megszórnál vesédéit karácsony. Jézus Krisztusnak testet kell öltenie 
minden egyes keresztyénben.

Van ennek a titokzatos csodának egy befelé és egy kifelé irá
nyuló értelme. A befelé irányuló értelme a Jézus Krisztussal való 
személyes közösség. „Élek pedig többé nőm én, hanem él bennem 
a K risztus; amely életet pedig most testben élek% az Isten Fiában 
való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem" 
(Gál. 2, 20). Jézus akkor születik meg —  használom Pál theoló- 
giailag merész képét —  valakinek a szívében, ha hisz a Megfeszí
tettben, s a bünbocsánat és a megváltás hitében éli életét. —  Jézus 
Krisztus bennünk való testet öltésének kifelé forduló jelentősége : 
a világ számára láthatatlan, megfoghatatlan Jézus Krisztusból meg
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csillan valami a nyomorult bűnös emberen. Az ő szeretetéből, az ő 
megbocsátásából, az ő alázatából, az ő tűréséből visszatükröződik 
rajtunk egy halvány sugár. A világ számára látható módon egyedül 
az ilyen keresztyének lehetnek Krisztus kiábrázolói.

Ennek a legszemélyesebb karácsonynak a megvalósulásáért azon
ban el kell szenvednie a lelkipásztornak a szülési fájdalom minden 
Kínját. Jézus Krisztus kritikus fiatalok életében csak akkor ölthet 
testet, ha a lelkipásztoruk nem fél a vajúdási fájdalmak vállalá
sától: a visszautasításnak, a meg nem értésnek, a közönynek, a félre
értésnek és az érettük való lelki küzdelemnek, könnyes imádságos 
tusakodásnak, aggódó keresésnek a vállalásától.

Mégpedig nemcsak egyszer kell elszenvedni Isten gyermekeiért 
a szülés fájdalmát. Ezen a ponton megtörik a mindennapi élet köré
ből vett kép. Egy gyermekért csak egyszer kínlódik az édesanya. 
De Isten gyermekeiért ú jra meg ú jra  vállalni kell a vajúdási fá jd al
makat. mert Jézus Krisztusnak ú jra  meg ú jra testet kell ölteni ben
nük, közösségre lépni velük. Nincs perfekcionizmus, befejezettség 
Isten gyermekeinek születésében. „Gyermekeim, akikért ismét el kell 
szenvednem a szülési fájdalmakat, míglen testet ölt bennetek Krisz
tus". Ez a „míglen" csak az utolsó napon ér a célhoz: „Szeretteim, 
most Isten gyermekei vagyunk és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy 
mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká 
leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, mint van". (I. Ján . 3, 2,)

Az eljövendő lelkésznemzedéknek arra van szüksége, hogy Jézus 
Krisztus személyes valósággá váljék az életükben. Ennek a világnak 
és az egyháznak meg arra van szüksége, hogy lelkészükben valamit 
megláthassanak a Láthatatlanból. Az én szolgálatomnak pedig arra 
van szüksége, hogy kedv-vesztés nélkül vállaljam a  reáinbízottakért 
egyenként a lelkipásztori küzdelmet és fájdalmat. Nem adathatik 
szentebb feladat nekem, a lelkipásztoruknak, mintha a Szentlélek 
•teremtő munkájának passzív eszközeként vállalhatom ú jra  'meg ú jra  
a szülés alázatos, fájdalmas, de drága hivatását. É s nem adathatik 
nagyobb jutalmam, mintha úgy tekinthetek rájuk, mint az apostol 
a galáeiabeliekre: „Gyermekeim!"

Pál apostolnak másik titokzatos valóság-képe,, amelyben a theo- 
lógusok lelkipásztorának feladatát látom most magam előtt, az első 
Korinthusi levél 12. fejezetében található. „Amiképpen a test egy 
és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, 
mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy Lélek által 
mi mindnyájan egy testté keresztel tettünk meg . .  . Ha ezt mondaná 
a láb: mivel hogy nem kéz vagvok, nem vagyok a testből való: avagy 
nem a testből való-e azért? Ha az egész test szem. hol a hallás? 
Ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte 
a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. Ha pedig 
az egész test egy tag volna, hol volna a test ? Így  azonban sok tag 
van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek; 
Nincs rád szükségein; vagy viszont a fe j a lábaknak: Nem kelletek 
nékem. Sőt sokkal inkább, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak
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látszanak, azok igen szükségesek. . .  Ti pedig a Krisztus teste vagy
tok és tagjai rész-szerint.“

Az anyaszentegyház, minden egyes gyülekezet, a theológusok 
gyülekezete is: Krisztus teste. Krisztus ölt testet az egyes keresz
tyénben, de ugyanakkor az (3 teste a keresztyének közössége. Pál 
apostolnak első merész képe lelkipásztori szolgálatomnak az egyéni, 
személyes feladatát jelölte meg. Ez a másik, nem kevésbbé merész 
ige a theológusok között végzendő lelkipásztori szolgálatomnak a 
közösségi feladatát adja elém. A theológus-közösség sokszínű társa
ság. Kicsiben színképe magyarországi evangélikus egyházunk egészé
nek. Ez a sokféleség és változatosság az ifjúság között —  ha biblikus 
szemlélettel nézem —  nem baj, sőt áldás lehet. Noha Jézus Krisztus 
magát mindenkinek e g é s z e n  adja, Krisztusból mindegyikünké 
csak egy r é s z  lehet. Krisztus testet ölt minden egyes hívőben, 
mégis Krisztus teste sohasem egy magános keresztyén, vagy egyes 
keresztyének, hanem mindig az e g é s z  egyház, az egész gyülekezet. 
A sokszínűség a keresztyén közösségben onnan ered, hogy a Szent
lélek különböző kegyelmi ajándékokat osztogat és Krisztus testé
nek életműködésében más és más funkciót szán mindegyikünknek. 
Az egyik a láb, a másik a szem, a harmadik a kéz. A baj ott kezdő
dik, ha Krisztus testének —  tehát ebben az esetben a theológusok 
közösségének —  egyes . részei önállósítani, függetleníteni akarnák 
magukat a többi résztől és a kizárólagosság igényével lépnének fel. 
A theológus-közösség különböző színei egymás számára nagy áldássá 
válhatnak, mert mindegyiket a másik léte a maga egyoldalúságára, 
önmagában való elégtelenségére figyelmezteti, s m egláttatja vele, 
hogy mindegyikünk, vagy mindegyikünk csoportja csak egy rész 
az egészből. És nem a rész, hanem az egész a Krisztus egész teste; 
Nem olyan evangélikus lelkészeknek kell kikerülniük a lelkészképző 
intézetünkből, akik mind egyformák, hanem olyanoknak, akik mind 
egyenként Krisztus tagjai, s boldogan tudnak együttműködni, együtt- 
érezni, egymástól kölcsönösen tanulni, egymás hiányait kipótolni 
az anyaszentegyház teljes, gazdag életének kibontakozására. Akkor 
lesz egészséges Krisztus testének életműködése a theológus-közösség- 
ben, ha mindenkinek nyitva lesz a tekintete az I. Korinthusi levél 
12. 'fejezetének titka felé. A theológusok lelkipásztorának a közösségi 
feladatában sincsen teremtő szolgálata, mert a Szentlélek teremti 
meg a közösség gazdag változatosságát és a lelkipásztornak csupán 
annyi a munkája, hogy segítse a közösség  ̂ gazdag, harmonikus és 
egymást kiegészítő életének kialakulását. Űgv akarom a theologus 
ifjúság egységét szolgálni, hogy nem akarom elmosni a különböző
ségeket, nem akarom egyiket sem privilégizálni, hanem csendesen 
segíteni, hogy a különbözőségek harmonikusan szolgálják a közösség 
egészének életét, egymás töredék látásának tisztulását és egy olyan 
lelkésznemzedék felnövését, amely sokféleségében egységes. Ugyan
akkor a lelkipásztornak állandóan vigyáznia kell arra. hogy ami 
a különbözőségekben nem a Szén tiétektől. hanem emberi bűntől, 
vagy. az evangélium meghamisításából való, azt Isten helyreigazító 
és gyógyító keze a testben egészségessé tehesse.
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Jövendő lelkészek lelkésze.
Jézus Krisztus éljen a személyekben és a közösségben: ezt az: 

általános lelkipásztori feladatot, amelyet a Szentlélek munkál, neta. 
lehet függetleníteni attól a körülménytől, hogy ezek a személyek, 
lelkésznek készülnek. Nem lehet elválasztani a személyt a hivatásra 
való készüléstől a legszemélyesebb hitbeli kérdésben sem. De a pász
tori szolgálatomra bízottaknak a lelkészi hivatásra készülése még 
külön feladatokat is jelent.

Sokszor kérdeztem magamban és barátaim előtt is az Istentől,., 
hogy miért kellett az egyházi élet és lelkészi szolgálat annyiféle 
ágába belekóstolnom, miért nem dőlhettem bele egészen és teljesen, 
egyetlen szolgálati területen a munkába, oda összpontosítva minden 
erőmet és időmet, az ott végzendő szolgálatba hullatva bele futó- 
éveimet. De a reám váró mostani feladat előtt hálás vagyok az Isten
nek, hogy egyházunk munkaterületéneit oly sok ú tjá t bejáratta velem.

Voltam szórványmunkában, amikor tapostam a pedált, küzköd- 
tem a hóviharral és boldogan örültem a kicsi számoknak: a három
nak rneg a hatnak hittanóráimon vagy istentiszteleteimen: Gyermek
koromtól kezdve ismerem a városi gyülekezet életét. Az utolsó két 
 esztendőben meg kicsiny, szegény, elhagyatott falusi gyülekezetnek 
a lelkipásztora is lehettem; sokszor ülhettem alacsony falusi kony
hákban, közelről kísérhettem figyelemmel a falu emberének életét, 
s a kérgestenyerű parasztemberek, megszikkadt asszonyok és életerős 
fiatalok lelkében figyelhettem az evangélium kudarcait és győzelmeit. 
Lelkészi szolgálatom első éveiben már belekényszeríttettem Istentől 
az evangélizáció munkájába. Konferenciai szolgálatok során csodál
hattam, hogy ma is van a Szentlélek munkájának sok nyilvánvaló
jele, nemcsak fellobbanó szalmaláng, hanem maradandó életváltozás, 
igazi bűnbánat és kegyelembe fogódzó bizodalmas hit. Nem tudom 
elfelejteni annak az időszaknak üde tapasztalatait, amikor közép
iskolai hitoktatást végeztem fiúk és leányok között. Megízleltem 
a főiskolások között végzendő missziói szolgálatot és sokat nyerhet
tem a népfőiskolái munkából. Hálás vagyok Istennek, hogy ott áll
hattam a magyar evangélikus vasárnapi iskolai munka mellett meg
újhodásának első éveiben. Tíz esztendős egyházi szerkesztői sa jtó
szolgálatom, különösen az utolsó években a Lelkipásztor és az Ú j 
Harangszó szerkesztése közben Is'ten nagy, nyitott ablakot adott 
elém. amelyen át sokfelé nézhettem közelben és távolban az anya- 
szentegyház drága földjét, lüktető életét. Belekapcsolódhattam a lel
készek továbbképzésének munkájába konferenciákon és szolgálhattam 
lelkészevangé!izációkon. Feladatokat végezhettem az egyház köz
igazgatási munkájában. Évtizedes lelkészi szolgálatom alatt ú jra meg 
újra theológusnak is kellett lennem, megint nem egyetlen szakterület- 
mélyére ásva. hanem az egyház által feladott mindennapi kérdésekre 
keresve a feleletet a legkülönbözőbb teológiai tudományok területein. 
Végére hagytam diakonissza-anyaházi szolgálatomat, amelytől a leg
nehezebb szívvel váltam el, s csak az Isten nyilvánvaló akaratának 
engedelmeskedve jöttem ide. Tele van a szívem hálával Isten iránt, 

. hogy a diakóbiát, amely lelkészi karunknak javarészt ismeretlen 
területe, közelről megismerhettem , s szolgálhattam a leghűségesebb
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gyülekezet, az én győri diakonisszáim között. Mélyen megláthattam, 
hogy nem lehet igazi egyház diakónia nélkül, és közben testvéreimül 
kaphattam az Úrnak fehérfőkötös szolgálóleányait.

Amint szolgálati naplómat a napokban csendben végiglapozva 
gondolatban végigjártam sokféle üta'mat, egy-egy bejegyzésnél meg
akadni a tekintetem. Abban a percben —  mintha a múlt mzgófénykép- 
-színházat játszana velem —  megelevenedtek régi szolgálati emlékek: 
látom az Őrség szélén a farkasfai szegényes konyhát, amint lelkipász
tori látogatáson beszélgettem a mosogató édesanyával. A szügyi iskola
termet Nógrádban, amint falusi vasámapiiskolai vezetők figyelik 
bibliaismertető előadásomat. A győri diakonissza-anvaház' kedves 
kápolnáját, amikor mély esti csendben veszem együtt az úrvacso
rát diakonisszatestvéreimmel. Látom a stúdió hangtompító falakkal 

     körülvett termét, amikor a mikrofon előtt igét hirdetni próbáltam. 
A börcsi sáros utat, almikor sötétben gyalogoltam háziáhítat tartá
sára. A robogó gyorsvonatot, amint cikkek vázlatát igyekeztem 
papírra vetni. A gyenesi fát,_ amint alatta a vezetőkkel kerestük 
a másnapi bibliaköri fonalat. És egyszerre megéreztem sokfelé vivő 
-egyházi vándorutam nagy értelmét mostani feladatom számára: 
a jövendő lelkésznemzedék nem lehet szűk horizontú! Lehetnek közöt
tük  sokan, akik egész életüket valamelyik drága kis bogárhátú falu 
gyülekezetében élik majd. de onnan is látniok kell az egyház egész 
látóhatárát, együtt kell lélegezniük az egész egyházzal. Hu valamit 
megadna nékem az Isten abból, hogy a sokszor szűk papi horizont 
helyett messze-látó if jú  lelkészeket tudnék nevelni, alázattal úgy 
venném, mint Isten eddigi vezetésének lassan érlelt gyümölcsét.

1 Tizenegy esztendős lelkészi szolgálatomnak van egv másik nagy 
tanulsága is, amelyet szeretnék átadni az ú j nemzedéknek. Isten 
olyan úton vezetett, ahol kikerülhetetlenül két áramlat sodrába 
kerültem.

Az egyik áramlat az a theológiai megújhodás, amely az utóbbi 
két évtizedben erjedésnek indult idehaza is egyházunkban. Ez a meg
újulás átjárta a világ protestáns theológiáját, s messziről sok hatás 
érkezett, mire nálunk megkezdődött régi itthoni nyomokon. Kristá
lyosodási pontja a Keresztyén Igazság lett, amelynek szellemi közép- 
ponja éppen Sopronban volt, s amelynek munkásai javarészt tanító- 
mestereim voltak, majd barátságukkal megtiszteltek. Ez az a theoló
giai megújhodás, amely hitvallásos anélkül, hogy ósdi és merev 
lenne ; életközei anélkül, hogy elveszítené szellemi sú lyát; bátran fel
használja a biblia-kritikát és mer kritikus lenni a hitvallási iratok
kal szemben is, anélkül, hogy liberális lenne; a lelki megújhodást 
szolgálja, anélkül, hogy szubjektivizmusba veszne. Egész lelkészi 
szolgálatomra nézve döntő módon láttam meg, hogy az ige theoló- 
giája nélkül nem lehet egyetlen gyakorlati lelkipásztori kérdésben 
sem tájékozódni és nem lehet egyetlen lelkészi funkciót sem jól 
 elvégezni.

A másik áramlat a magyarországi evangélikus egyház ébredése 
volt. Piátal diákkoromban Tahi vadregényes fennsíkján láttam a 
Lélek izzását, s lassanként egyre' többet találkozhattam vele egy-
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házunk földjén. Ma is ott állhatok az egyház medrében hömpölygő, 
kezdődő lelki ébredés áldott hullámverésében csendes, szürke ember
ként. S miközben a Szentlélek szele fú j a magyar ugaron, miközben 
dőlnek a rendek Isten lelki aratásában az evangélikus földön, —  nem 
tudok szabadulni attól a látástól, hogy igazi lelkipásztor nem lehet 
senki e sodráson kívül, csak belül.

És e két áramlat sodrába egyszerre állított bele az Isten. 
Azért is tette bizonyára, hogy most az én fiatal theológus barátaim* 
nak meg tudjam mondani világosan és határozottan: Theológusok 
legyetek és maradjatok holtotokig a szó teljes értelmében, mert más
különben nem lehettek jó papok. Bizonyára azért is tette velem az 
Isten, hogy melléjük tudjak állani és biztatni őket a theológiai mun
kára, amelynél szebb, gazdagabb munkát nem tudok elképzelni. 
É s bizonyára azért állított bele Isten a- kettős sodrásba, hogy meg 
tudiam nekik mondani; Ne féljetek az ébredéstől! Olyan az, mint 
hullám, amely lelkészi szolgálatotok kis csónakját hátára kaphatja 
és viheti lendülettel előre, mert a mélyén a Szentlélek munkája zúg. 
Bizonyára azért tette velem az Isten, hogy most le tudjak velük ülni 
együttes imádságra, a Biblia mellé és hívni az igének és az imád
ságnak testvéri alkalmaira mindenkit, aki papnak készül.

Jövendő lelkészek lelkésze.
Van szolgálatom tömör foglalatának még harmadik hangsúlyos 

szava is: jövendő lelkészek lelkésze. Hogy milyen lesz a jövő, az a 
holnap gondja. A jövő kutatását Isten nem engedi meg, a jövő- 
gondja helyett a ma feladatát állítja elénk. A jövendő jó  papjai ti, 
theológus ifjúság, akkor lesztek, ha mertek a mának papjai lenni. 
Ezzel a mondattal szeretném széttörni a lelkészi hivatásra készülés 
minden elefáncsont-tornyát. Theológus valóban ne politizáljon, de 
ne féljen belenézni a politikai élet arcába. Irtózatos arányú forra
dalmat lát szemütik kibontakozni, amelyben régiek zuhannak, ú j szü
letik. Társadalmi, gazdasági és kulturális téren óriási változás folya
matában élünk, amely senkinek az életét nem hagyja érintetlenül. 
A papokét sem, de még kevésbbé a híveinkét. Az éles kanyartól, 
amelyet történelmünk ebben a néhány évben évszázadok egyenes 
irányú útja után gázpedálba taposott sebességgel vett, —  ettől a 
merész fordulótól szédülünk, de ez nem számít; nekünk ebben a for
dulatban is, sokszor zúgó fe jje l és elálló lélekzettel is, meg kell 
találnunk az örök evangéliumnak mai hangját. Ezt próbáltam keresni 
a legutóbbi években, amikor írásban, vagy szóban erről szólnom ada
tott. vállalva a félreértést és a meg nem értést mind a két oldalról. 
„E  világban, de nem e világból" feszültsége alatt gyötrődik minden
kor az egyház, s aki ezt a gyötrő feszültséget fel akarja oldani bár
melyik fél-tétel elhagyásával, az eg3rház igazi megbízatását - tagadja 
meg. Nem nevelhetek bekötött szemű theológusokat, a történelem 
által elsöpört múltnak a figuráit, akik nem látják meg, hogy ez 
a világ, amelyben ők a szolgálatukra készülnek, egészen más, mint 
aminek díszleteit még mindig sokan maguk köré képzelik. Ha volná
nak theológusok, akik homokba dugnák fejüket, szeretném kirántani 
onnan őket és rámutatni előttük, hogy nekik szolgálatukban számol-
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niok kell egy új világban felnövő gyülekezettel. Számolniuk kell 
olyan tényekkel, mint amiknek hű tükre volt tegnap este az a moz
zanat, amikor az általános iskola első osztályát járó kisleányom elő
ször jö tt velem Sopronban az utcákon és a még romokban levő 
házakra rámutatva, azt mondotta: ugye, ezek is felépülnek az öt éves 
terv  keretében?!

Ebben a világban, a forradalmi szocializmusnak átalakító folya
matában kell megtalálnia az egyháznak és a lelkésznek az Istentől 
mutatott helyét. S miközben ezt őszinte komolysággal keresi, s nem 
fél vállalni azt a névleg keresztyének tömeghangulatával szemben 
sem, —  világosan érzi, hogy idegen'ettől a világtól, de ez az idegen
sége nem politikai beállítottságnak idegensége, hanem az örökkévaló
nak idegensége a jelenvalótól, a mennyeinek a földitől. E-világban, 
de nem e-világból. . .

Magam is gyötrődő keresője vagyok annak az útnak, amelyet 
Jézusnak ez a szava mutat a ma számára, de hiszem, hogy az egyház 
útjának keskeny hegygerincén botorkálok. Szeretném, ha együtt 
keresnénk a fiatal theológusokkal a mai világban az egyháznak és 
a lelkésznek azt az ú tját, amelyen az Isten ma vezetni akar, hogy 
lehessünk kovász, só, világosság a körülöttünk élő világban.

A jövendőnek előrevetítődő útján —  legalábbis amennyire az 
Isten sejtetni engedi —  olyan lelkészi életsors várakozik, amelyben 
több lesz a lemondás, a bizonytalanság, a kereszt, de éppen ezért 
több kell, hogy legyen bennünk a szeretet, a tűrés, a megbocsátás, 
az élet példájának beszéde és a hitnek Isten Leikétől hajtott átütő, 
győzedelmes ereje.

Az anyagi szolgálat.
Jövendő lelkészek lelkésze: erről a feladatomról önvallomást 

tettem. De tudom, hogy szolgálatomnak ez csak az egyik része. 
A  másik része: a lelkésznevelés anyagi szolgálata, számomra nem 
másodrendű, mert a keresztyénség sohasem eshet hamis spiritualiz
musba. Szeretném megkeresni egyházunk anyagi erőforrásait, a hit
ből fakadó áldozatkészség soha meg nem romló, maradandó, mert 
mindig friss tőkéit, amelyeket mozgósítani lehet a lelkésznevelés 
támogatására, sőt fenntartására. Lelkésznevelésünk ebben a percben 
az Isten tenyeréről él, s ez a legbiztosabb kenyér. De ennek a tenyér
nek egyházunk híveinél és közületeinél még elrejtett morzsáit meg 
kell keresni, mert a lelkészképző intézet jelenlegi helyzetében hiá
nyoznak az anyagi feltételek, hogy erős, egészséges, fizikailag is 
helytállni tudó lelkésznemzedéket neveljünk.

Elődök.
Amikor most elindulok szolgálatomra, hálával emlékezem elő

deimre. D r  Deák János fáradhatatlan volt az Otthon megteremté
sében. Hűséges buzgósága, egészen a lelkésznevelés ügyének élése 
példamutató, Budaker Oszkár a legnehezebb időben vezette az inté
zetet. Mély lelkipásztori egyénisége egyformán bizalmat váltott ki 
minden theológusból és igehirdetői hatása máris jelentkezik az ú j
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nemzedéknél. Sihneghy József igazgató-helyettes a legutóbbi négy 
hónapon élt az összekötő hídnak alázatos, de nélkülözhetetlen szerepét 
végezte hűséggel. Miközben ú j barázdát kezdek, szeretnék sokat 
tanulni a régi szántásokból.

A lelkésznevelés az egész egyház ügye.

Nehéz feladataim előtt megerősít az a tudat, hogy a lelkész- 
nevelés ügye nem az én ügyem, hanem egész magyar evangélikus 
egyházunké. Az egyetemes felügyelő, püspökeink és espereseink, fel
ügyelőink és lelkészé karunk osztoznak velem a felelősségben, min
denekelőtt pedig a Hittudományi K ar tanárai, akikkel összekapcsol 
a közös feladat és az egy Lélek, közülük legtöbbel pedig még külön is 
a tanít vány i bála. Isten sorakoztasson fel minél többeket egyházunk
ban vezetőket és gyülekezeti tagokat a lelkésznevelés imádságos és 
áldozatkész hordozására.

Adjon nékem az Űr olyan megszentelt, szolgáló és világító papi 
életet, amelynek láttán kritikus, vergődő, irányt kereső theológusok 
szívében megmozdul a vágy az I Tr igazi szolgálata után r ezzel az 
úgy kapott imádsággal a lelkésznevelés szent szolgálatát Isten nevé
ben megkezdem. Veöreös Imre.

Az Ökumenikus Világtanács Tanulmányi Csoportjának
új munkaterve

Az ökuimsiilius világ tanács tanulmányi bizottsága az 1948. évi amszter
dami vilúggyűlés után majdnem egy évig a világgyűlés tanulmányi anyagának 
feldolgozásával volt elfoglalva. Ennek befejeztével 1949 nyarán Oxfordban és 
Chicliesterben tartott tanácskozásokon a következő évekre új munkatervet dol
gozod ki, mely szerint az ökumenikus tanulmányi munka a következő három 
problémakörben folyik tovább:

I. Az egyháznak a világhoz szóló üzenete és a Biblia.
II. A tömegember evangélizálósa.

TII. Keresztyén közéleti tevékenység.
A munka módszere ezután is az marad, amelyet az ökumenikus munká

ban az 1937. évi oxfordi világkonferencia óla eredményesen alkalmaznak, 
hogy t. i. egyesek vagy tanulmányi csoportok tételeket dolgoznak ki a fenti 
témákról, ezeket hozzászólás végett minél többeknek megküldik, újabb át
dolgozás után ismét szétküldik, alkalmi konferenciákon megbeszélik, az ered
ményeket nemzetközi tanulmányi konferenciákon újra megvitatják és össze
foglalják.*)

• Azért közöljük ezt a munkatervet is, hogy lelkészek's érdeklődők 
szamára lehetővé tegyük a bekapcsolódást. Többek közölt Sopronban is ala
kult egy ökumenikus tanulmányi munkaközösség dr Karner Károly vezeté
sével. Naia lehet jelentkezni s a hozzászólásokat is címére kérjük (Sopron, 
S*tálin-lér 80.V.
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* tanulmányi munkának ezután nemcsak elméleti síkon, hanem a való
ságos élet, a cselekvés irányában is kell haladnia. Ezt úgy kell érteni, hogy 
egészséges elméleti alapelveket sokszor csak a gyakorlattal kapcsolatban lehet 
felismerni, s ezért pl. a II. problémakörhöz az fog igazán értékesen hozzá
szólni tudni, aki maga is végzett már evangélizációs munkát modern tömeg- 
emberek közt. A III. problémakörben pedig azok tudnák a kérdéseket meg
oldás felé vinni, akik maguk is tevékenykednek a közéletben. Ezért kívána
tos, hogy a tanulmányi munkába ilyenek bekapcsolódjanak.

Az első problémakör:

AZ EGYHÁZNAK A VILÁGHOZ SZÓLÓ ÜZENETE ÉS A BIBLIA

1. A kiinduló pont. Az ökumenikus mozgalomnak nyilatkoznia kell olyan 
kérdésekben, amelyek a mai kor emberét szorongatják, de botránjkozást okoz 
az, bogy különösen szociális és politikai kérdésekben nem tudunk, mint 
keresztyének, egyönlelű választ adni. Sokan úgy látják, hogy ezen csak úgy 
lehetne segíteni, ha őszintén és határozottba újra megpróbálnánk Isten igé
jére hallgatni. Először tehát nekünk magunknak kell jgyeknek lennünk a 
Szentírás megértésében, azután tehetjük fel azt a kérdési, hogy hogyan tol
mácsoljuk a Biblia üzenetét a mai embernek. Ezt a munkát kell elvégezni 
a fent megjelölt I. problémakörben.

2. Vizsgálódásaink kettős szempontja, a)  Az igazság megismeréséért való 
őszinte együttes viaskodással keil megkeresnünk azokat az okokat, amelyek 
minket Isién igéjének egyöntetű megértésében akadályoznak, s azután ezeket 
az akadályokat el kell hárítani. — b) Ezt pedig azért kelt lennünk, hogy 
cgvült nyithassuk ki a Bibliát és közvetíthessük üzenetét a ma emberéhez-

3. littáimlitandó akadályok, a )  Az első és legnagyobb nehézség az, hogy 
a Szeiitiiásti különbözöképen magyarázzuk. Az itt a kérdés, hogy van-e az 
írásmagyarázatnak általánosan használható kulcsa. Ma már általános az egyet
értés abban, hogy az egész írás Krisztusra utal. Viszont ezután is újra meg 
újra fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mennyiben vagyunk csakugyan 
egyek ennek a tételnek alkalmazásában is. A Szentírás értelmezésével* kapcso 
latban kell egyetértésre jutnunk abban a kérdésben is, hogy át kell-e ültet
nünk a Biblia üzenetét a mai ember gondolkodási formáiba, vagy a mai 
embert kell-e otthonossá tennünk a Biblia világában. — b) Széles körökben 
egyetértés alakult ki abban, hogy az etikát nem lehet elválasztani a dogmati
kától. Végzetes volna, ha megfeledkeznénk ennek alkalmazásáról a bibliai 
munkában és a Biblia etikai mondanivalóját a Biblia centrális üzenetére való 
tekintet nélkül akarnánk kifejteni. Ügyelnünk kell pl. arra, hogy a Biblia 
szociális és (politikai üzenetének magyarázata nagyrészt attól függ, hogy hogyan 
értjük az eszlkatológiát. ■— c) Az írás és a  tradíció viszonyát újból alaposan 
meg kell vizsgálnunk. Számolnunk kell ugyanis azzal, hogy elvi álláspontunk 
ebben a kérdésben nem érvényesül gyakorlati döntéseinkben. Fel kell vetnünk 
azt a kérdést, 'hogy különösen szociális és politikai kérdésekben csakugyan 
kizárólag a Bibliára támaszkodunk-e s gyakorlati döntéseinkben nem befolyá
solnak-e minket hagyományos nézetek is. Kérdezzük azt is, hogy mennyiben 
jogosultak ilyen hagyományos nézetek és mennyiben kényszerít minket a 
Szentírás arra, hogy azokat feladjuk? — d) Hasonlóképen a természeti jogra 
vonatkozólag is fel kell vetnünk azt a kérdést, hogy az bibliai tanítás-e vagy 
ellenkezik-e azzal, és hogy a természeti jog milyen viszonyban van a bibliai 
törvénnyel és Krisztussal.

4 A fő kérdés: A Biblia üzenete ma. Vizsgálódásainknak nemi elméleti 
célja van, hanem az, hogy a Biblia üzenetét a mai világ számára közvetítsük.
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Ebből a célból egy iratsorozat kiadását kell együtt előkészítenünk, melynek 
célja volna. feleletet adni a következő három kérdésre: Mit tanít a Biblia 
g)  a munkáról és a hivatásról, b)  az egyes ember helyéről a közösségben, 
c)  az igazságosságról. Ha itt a Biblia tanítását akarjuk megszólaltatni, nem 
szabad a bibliai anyag betű szerinti magyarázatára gondolni, hanem arra, 
hogy a bibliai üzenet, mint egész —■ amelynek középpontja a megfeszített 
és feltámadott Krisztusról szóló üzenet — , milyen fényt vet a szóbanforgó 
kérdéseinkre. Viszont különösképen ügyelnünk kell arra, hogy nem a poli
tikai és szo-ciális kérdéseikről önmagukban kell szólnunk, hanem az ezekre 
vonatkozó bibliai anyagot és irányelveket kell kidolgoznunk és összeállítanunk. 
A bibliai üzenetnek a mai helyzetre való alkalmazása más, tanulmányi csoport 
feladata.

5. Folytatólagos tájékoztató szolgálat. A munkában résztvevők rendsze
res tájékoztatót kapnak a különböző országokban s különböző nyelveken meg
jelenő s e tárgyra vonatkozó irodalomról. E tájékoztatók képet adnak a teo
lógiai diszkussziók állásáról és az egyes országokban érvényesülő különböző 
irányzatokról.

(5. Hogyan vehetnek részt keresztyén csoportok és egyes érdek lődök  
ebben a m unkában? Ha egyes csoportok rövidebb vagy hosszabb értekezle
teken megvitatták a 3. és 4. pontban közölt témákat, vizsgálódásaik ered
ményét beküldhetik a genfi 'központnak. Kívánatos, hogy egy-egy munka- 
csoport különböző felekezetűekből álljon. Egységes csoportok is végezhetnek 
hasznos munkát, ha nem feledkeznek meg arról, hogy széles ökumenikus 
keretben kell szolgálniok munkájukkal. Hasonlöképen részt vehetnek a mun
kában egyes laikusok, férfiak, nők vagy teológusok is azzal, hogy a közölt 
anyagról véleményt mondanak

A második problémakör:

A TÖMEGEMBER EVANGÉLIZÁLÁSA

(A munkatervnek az iparvidékek evangéiizálására vonatkozó részletei 
hazai viszonyaik között idegenszerüen hatnak s nyugati országok belső egy
házi feladatait tükrözik.)

1. Általános feladat. „Az egyház bizonyságot tesz Isten üdvtervéről" • 
ez volt az amszterdami világkonferencia második témája. Ezt a munkát most 
az egyik fő kérdésre koncentrálva folytatjuk a fenti címen. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy a gyáripar, s ezen belül a modern tömegember élete olyan 
terület, amelyen az egyház bizonyságtételét alig hallják meg. Az egész világ 
rohamos iparosodása következtében pedig rövid időn belül egyetemes prob
lémává válik az a kérdés, hogy az egyház hogyan vigye el üzenetét ebbe 
a lőie elidegenedett iparvilágba. Az ezzel kapcsolatos ökumenikus feladatok 
a következők: a)  Fel kell mérni a helyzetet s megvizsgálni, hogy az egyes 
vidékeken milyen fokig jutott el az a társadalmi fejlődés, melynek során 
az egyház egyre inkább tért vészit. — b) Megbízható adatokat kell gyűjteni 
az ilyen területen sikeresen végzett evangelizációs munkáról. —- c) Meg kell 
könnyíteni az érintkezést azok között, akik iparvidéken végeznek evangeli
zációs szolgálatot. — d) Az egyházakat fel kell szólítani iparvidéken végzendő 
evangelizációs kísérletekre és ebben nekik segítséget kell nyújtani másutt szer
zett tapasztalatok közlésével.

‘2. A módszer. A vizsgálódásnak a helyi adottságokból kell kiindulnia. 
Ezért értékes miunkát Végezhet ezen a téren bármilyen ipartelepen élő lelké
szek és laikusok akármilyen csoportja, ha gondos megfigyelésekre és azok
nak megfelelő átgondolására valamelyes időt szánnak. A munkacsoportok ne
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elméleti szakemberekből álljanak, hanem lehetőleg olyanokból, akik hivatás
szerűen és gyakorlatilag végeznek igeszolgálatot valamely iparvidéken. Munká
jukat a helyzet megfigyelésével és felmérésével kell kezdeniük. Azután lehet 
szó körzeti, országos és nemzetközi értekezletek összehívásáról s végül a 
munka eredményét összefoglaló gyűjteményes kötet kiadásáról.

.'1. .4 :  evangélium hirdetésének sürgőssége. Mindenkor sürgős az evan
gélium hirdetése, de ma különösen az, mert: a) minden országban sok olyan 
emibér él, aki az evangéliumot még nem hallotta; b) sok olyan ember van, 
aki hallotta ,az evangéliumot, de elutasította: vagy nem tudott vele kapcso
latban állást foglalni; és' c) az egyházakon belül is tömegével vannak olyan 
keresztyének, akik egyáltalában nem érzik, bogy nekik Krisztusról bizony
ságot kell tenniök, vagy ha felébredtek is, mégis bizonytalankodnak, mit is 
kellene tenniök. Ha komolyan vesszük Krisztus missziói parancsát, akkor el
viselhetetlen számunkra, hogy csak egyetlen1 ember is legyen a világon, aki 
a Róla szóló evangéliumot nem hallhatta. Isten nem vár, amíg tökéletesek 
leszünk; tökéletlen eszközöket is hajlandó felhasználni, csak éppen- hűséget 
vár szolgáitól.

.4 mai helyzet. Az ipari tömegek sajátos ideológiájának, szokásainak 
és életének-kifejlődése során az egyház egyre inkább hátiérbe szorult. Ez a 
fejlődés azonban néni ment mindenütt egyformán. Lényeges különbségek van
nak ,vz egyes országok közt. Éppen ezért a mai helyzetről áttekintő képet 
csak az egyes ökumenikus tanulmányi csoportok helyzetrajzainak összegezése 
lilán lehet adni.

5. Régi és üj evangelizációs m ódszerek bírálata. Gondosan felül kell vizs
gálni az egyház régi és új evangéiizációs módszereit abból a szempontból, 
hogy mennyire használhatók a mai tömegember elérésére, a) Meg kell vizs
gálni, mennyiben alkalmasak a töinegember .elérésére az evangéliumhirdetés 
következő hagyományos elemei és módszerei: a gyermekkeresztség, keresztyén 
családi szokások és ebben az asszony szerepe, egyházi esketés, egyházi teme- 
lés, rendszeres vagy időszakos templombajárás, gyermekek részvétele a vasár
napi iskolában,, fiatalabb korból megmaradt bibliaismeret, lelkészekkel vagy 
egyházi munkaerőkkel való személyes kapcsolat, lelkészek vagy laikusok házi 
látogatása, prédikáció nagy nyilvánosság előtt, apologelikai munka, konferen
ciák és nyári táborok az ébredés hagyományos módszerei szerint. —  Ha -a 
mai tömegemberben megmaradnak az egyház felé ilyen érintkezési pontok, 
akkor van-e ezeknek vallásos jelentősége? Segítik-e őt az egyházhoz találás
ban vagy éppen mert csak üres formák, akadályozzáli-e őt az igazi keresz
tyén megújulásban? - -  b) Az új evangéiizációs tényezőkéi és kísérleteket is 
felül kell vizsgálni abból a szempontból, hogy mit értek el és mit nem értek 
el. Ilyen kísérletek: iparvidéki lelkészek alkalmazása, vallásos rendek, evange
lizációs munkaközpontok, gyári munkásként dolgozó papok, keresztyén 
munkásifjúsági szervek, stb. Figyelni kell arra is, hogy vannak iparvidékek 
virágzó egyházi éleltel. Fel kell vetni a következő kérdéseket: Ahol eredmé
nyes munkát látunk, mennyiben tekinthető az személyes rátermettség ered
ményének? Nem közös vonása-e az eredményes kísérleteknek, hogy a keresz
tyén üzenetnek egy bizonyos oldalát hangsúlyozzák vagy azt egy bizonyos 
módon nyújtják? Van-e olyan sokat alkalmazott módszer, amelyre azt kell 
mondanunk, bogy az teljességgel hibás út?

- 6. Forradalom  az egyházban. Az egyház helyzete a mai világban any- 
nyira komoly, hogy sokan nem tartják elegendőnek a módszeres kérdések 
taglalását, hanem az egyház teljes átalakulását, belső forradalmát követelik. 
Az első lépés ebben az irányban az egyház bűnbánata. Ma gyakran hallunk 
a körülöttünk élő világban ilyen véleményeket: „Az egyház a vagyonos osz- 
tály készséges kiszolgálója." „Az egyház azt állítja, hogy felel az ember kér-
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déseire, igazában pedig egyetlen sürgős kérdésére sem felcl.“ „Az egyház soha
sem volt a munkás barátja: munkásharcokban az igazság és a rend védelme 
címén majdnem mindig a munkás ellen foglalt állást.“ „Mi közöm az egy
házhoz?" „Az egyház semmire sem jó ." Az ilyen kijelentések egy része talán 
igazságtalan, egészben véve azonban komoly önvizsgálatra kényszeríti az egy
házat. Az egyház jelentős mértékben maga felelős a tömegtársadalomban el
foglalt mái helyzetéért. Nem vette észre elég hamar a környező világ válto
zását: ragaszkodott idejét múlt társadalmi berendezkedésekhez, tovább prédi
kált a világ számára érthetetlen nyelven és megmaradt hagyományos egyházi 
munkakeretei közt, s közben nem vette észre, hogy ezért megmosolyogják. 
Ha erre gondolunk, akkor egyenesen tragikus volna, ha az egyházak csak 
új evangélizációs módszereken törnék fejüket s nem gondolnának az egész 
egyházi élet forradalmi átalakítására. Az egyháznak következő feladatai van
nak, ha igazán misssionátó egyházzá akar válni; a)  Újra meg kell ragadni 
az evangéliumok mint élő igét, amely az embert és az egyházat megszaba
dítja a világ és a bálványok szolgálatától. — b) Az evangélium ezen újra- 
megragadása megnyitja a szemeket az egyház igazi valósága és az evangé- 
lizáció igazi értelme előtt. Itt különösen a következő kérdésekre kell választ 
keresni- Miért nem tudnak egyházaink missziói feladatuknak megfelelni? 
Elfelejtették-e, hogy a világban kell szolgálniok, vagy éppen nagyon ottho
nosan rendezkedtek-e be .a világban? Nem becsülték-e önmagukat az egy
házak túlságosan nagyra s e közben nem felejtették-e el azt, hogy ők csak 
eszközei az eljövendő Isten országának? Miért szigetelődön el az egyház 
’elki gettóba sajátos nyelvével és szokásaival, s miért vesztette el a Krisztus 
által megváltott világgal való szolidaritását? Hogyan szakadhat el az egyház 
a világtól úgy, hogy a vele való szolidaritását mégis megtartsa? Hogyan vál
hat az egyház igazi közösséggé anélkül, hogy exkluzív legyen? — Ezek 
a kérdések nem elméleti válaszokra várnak, hanem az egyház missziói csődje 
miatti bűnbánatra akarnak serkenteni. —  c) Üjra meg kell fontolni az evaii- 
gélizáció értelmét abból a szempontból, hogy az a hit engedelmességére való 
felhívás. Ennek alapján kérdeztük: Hogyan kerülhetjük -el az evangélizáciö 
két veszedelmét, hogy t. i. az tiszta propagandává vagy az emberek puszta 
„egyháziasilásává" váljék. — d) Üjra meg kell vizsgálni ebben az össze
függésben a megtérés értelmét. Sokak szerint ez az evangélizáciö egyetlen 
célja, mások szerint éppen ezt kell tőle távol tartani. Meg kell vizsgálni a 
megtérés kérdését bibliateologiai és modem pszichológiai alapon. Törekedni 
kell a megtérés teljes biblai értelmére, melybe beletartozik a gondolkodás 
és az. egész magatartás megváltozása, valamint ennek nyomén az emberi 
közösségek keresztyén tartalommal való megtöltése is. — e j Az evangélizációs 
igehirdetés az egész egyház feladata. Mennyiben vesznek részt ebben a laiku
sok? Mi történik és minek kellene történnie ennek érdekében? —  f)  Egyesek 
állítják, hogy egyháztól -elidegenedettek megnyerésében egyes szekták (pl. 
pünkösdistákj érnek el legnagyobb eredményt. Mit tanulhatunk tőlük?

7. Mit lehet m ár most tenni? Az ökumenikus tanulmányi miunka célja: 
cselekvés. Az analitikus munka lehet értékes, de nem pótolhatja a teljes 
felelősséggel történő cselekvési. Vannak dolgok, amelyeket az egyházak azon
nal megtehetnek. Ezekről lesz itt szó. — a )  Bátor bizonyságtevés. Ahol a 
keresztyén hit eleven, ott nem hajlandó hallgatni az emberek kifogásaira. 
Vájjon nem azért közömbösek-e a mai emberek a keresztyén igehirdetéssel szem
ben, meri a Krisztusról való bizonyságtétellel nem állítottuk őket elég hatá
rozottan döntés elé? — í>j A helyzet felmérése. Sok cselben az egyház azért 
nem tud eleget lenni kötelességének, mert nem ismeri közvetlen környezetét. 
Egyesek és gyülekezetek szükségleteit csak a gyülekezet helyzetének átfogó 
felmérése kapcsán ismerhetjük fel. Ezt sürgősen meg kell tenni. —  e j Új 
kísérletek. Az ökumenikus tanulmányokat leginkább az iparvidékeken kez
dendő új kísérletekkel lehet előmozdítani. Az egyházak máris elkezdhetik ezt
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azzal, hogy a munkásmozgalom .embereiből és aktív egyházi munkásokból 
munkacsoportokat alkotnak a tömegember evangélizációjának megvitatására, 
s ezek a .megbeszéléseik eredményét mindjárt a gyakorlatba is átvihetik. — 
d) Stratégia. Missziói szellemben tevékenykedő egyháznak szüksége van jól 
átgondolt stratégiára; a munkaerők kiképzése és elosztása, lelkészségek szer
vezése és újraszervezése, tervszerű laikusmunka stb. dolgában. Tulajdonkép
pen mi történik abban az irányban, hogy lelkészeket és laikusokat az ipar
vidékeken adódó különleges feladatokra kiképezzék? Mit tettek az egyházak 
arra nézve, hogy a lakosság eltolódásait (váró.sbaköltözés, telepítés, stb.) 
kövessék? Például szolgáiba Ina-e a misszionáriusok kiképzése az ipari evan
gelizátorok kiképzésében? — e) Az igehirdetési nyelv kérdése. A nagy keresz
tyén igék a tömegember számára idegenek. Ezért szavaink és fogalmaink 
használatában nagytakarítást kell tartanunk. Az igehirdetés nyelvének kérdése 
a tömegember evangélizációja szempontjából éppen olyan fontos, mint a kül- 
misszio területén. Vannak evangelizátorok, akik eredményesen működnek 
keresztyénségtől elidegenített környezetben; Hogyan győzik le a megnemértés 
akadályait? — j)  Találkozási alkalmak fele úton. Iparvidéki evangelizátorok 
ajánlották olyan központok létesítését, amelyekben az egyháztól elidegene
dett keresztyének az evangélium iránti clkötelezés nélkül találkozhatnak. 
Helyes-e ilyen kísérletek szorgalmazása? — g) .A szabad idő felhasználása. 
Van-e az egyháznak szava a szórakozás kérdésében? Felhasználhatja-e az 
egyház a szórakoztatás modern módszereit?

A harmadik problémakör:

KERESZTYÉN KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

(A munkatervnek ezt a részét kihagyásokkal közöljük. E témából adódó 
gyakorlati feladatok csak olyan országokban időszerűek, ahol az egyház köz
életi tényező.)

1. Bevezetés. Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa szükségesnek látja két 
egymással rokon témakör feldolgozását, amelyek a nemzetek szociális és poli
tikai döntései, valamint a keresztyének mindennapi élete szempontjából egy
aránt jelentősek. Ezek: „A felelős társadalom", és „A munka értelme". Mind
két téma háttere a mai világ1 2 3 háborús szenvedése és. forradalmi átalaku
lása. De az ökumenikus tanulmány célja nem diagnózis, hanem új alkotó 
megoldások kérdése. E közben sohasem szabad megfeledkezni az emberiség 
helyzetének nyomasztó komolyságáról. A szociális forradalmak mögött meg 
kell látni a kiuzsorázott és elhanyagolt emberek tömegeinek lázadását a sze
génység és függőség ellen. A keresztyén embernek meg kell látnia, hogy a 
kommunizmus azért hódít, mert emberek milliói tőle várják azt, amit eddig 
nem adtak meg nekik.

2. Felelős társadalom. Az amszterdami világkonferencia a felelős társa
dalomban jelölte meg azt a célt, amelyért a keresztyén embernek közéleti 
tevékenységében dolgoznia kell. A felelős társadalom közelebbi meghatározása 
Istennek az emberre vonatkozó akaratából következik. Erre való tekintette! 
a keresztyén embernek harcolnia kell a szociális igazságosságért és az emberi 
szabadságot biztosító életfeltételekért. Sem a következetes kollektivizmus, sem 
a korlátlan individualizmus nem egyeztethető azzal, amire a keresztyén ember
nek társadalmi téren törekednie kell.

3. .4 munka érlelnie. Az egyháznak háromféle okból kell ma a munka 
értelme felé fordítania figyelmét, a) Az emberek nem látják az összefüggést 
keresztyén hitük és mindennapi munkájuk közt. Nagy részben ezért közöm
bösek az egyház igehirdetésével szemben. A keresztyén tanítás és a mai ember



mindennapi élete közli űrt csak úgy lehet áthidalni, ha a mai ember minden
napi kérdéseinél indulunk ,el. Itt is legalkalmasabb kiinduló pont, ha fel
vetjük a miunka értelmének kérdését, b) A társadalmi rendet nem elvont 
tlvek hangoztatása, hanem az ipari és politikai életben történő mindennapi 
döntések (=  miunka) alakítják, c) Hiányzik a tiszta tanítás az ember gazda
sági, politikai és kulturális tevékenységének keresztyén értelméről s ezért a 
körül nagy a homály és a bizonytalanság. — A kérdés további tanulmányo
zását segítik elő a következő kérdések: A modern ipari termelés tényleges 
egysége nem az egyes ember, hanem a csoport. Ez lehetőséget nyújt a keresz- 
Ivén embernek arra, hogy életét a kölcsönös felelősség és szolgálat megvilá- 
"ításában lássa. Látja-e az egyház az ebben rejlő lehetőségeket? Milyen 
terri enged a modern ipar a személyes felelősségnek? — Mi az értelme a 
szabad időnek? — Hogyan értékelje a keresztyén ember a teljesítményt? — 
Milyen meggondolásokkal választanak foglalkozást a fiatal emberek, ha erre 
lehetőségük van? Mit várnak munkájuktól? Mi a tapasztalatuk munkás életük 
első hónapjaiban? —  Mi a hatása a gépnek az emberre és munkájára? 
Mennyiben befolyásolja az ember életét a szervezkedés általános térhódítása 
és kiterjesztése az élet minden területére? — Van-a foglalkozásoknak hier
archiája a vallásos tevékenységtől lefelé a testi munkáig. Mi az istentisztelet 
és a munka viszonya? — Mi a viszony az ember hivatása mint isteni elhívás 
és az ember közéleti tevékenysége között? Vannak-e olyan foglalkozások, ame
lyeket keresztyén ember nem végezhet el azzal a tudattal, hogy Istennek és 
embertársainak szolgál? — Minden munka különböző elemekből áll: kény- 
szerűségből, kínlódásból, másoknak való szolgálatból, együttmunkálkodásból, 
alkotásból és teljesítményre való törekvésből. Milyen viszonyban: vannak ezek 
az emberről alkott keresztyén felfogással'? —- Milyen értelemben végzi az: 
ember a maga munkáját mint Isten munkatársa megváltói művében? ,

4. Két összefüggő kérdés-kom plexum . A már említett két témakörben, 
nem lehet dolgozni anélkül, hogy ne ügyeljünk a velük összefüggő két kérdés- 
komplexumra, t. i. a keresztyén közéleli tevékenység teológiai alapjára és a 
keresztyén közéleti tevékenység stratégiájára és taktikájára. Nem kell azon
nali ezeket a. kérdéseket különálló tanulmány tárgyává tenni, inkább úgy kell 
tekinteni rájuk, mini a tanulmányi munka két gyújtópontjára. — u) A keresz
tyén közéleti tevékenység teológiai alapja. Az ökumenikus mozgalomban részt
vevő egyházak egyetértenek abban, hogy az egyházak ma ténylegesen felelős
ségei hordoznak a közéletért, a politikai és gazdasági rendért, és hogy ennek 
a felelősségnek az alapja Istennek a világra vonatkozó akaratában, az ember- 
lényegében, a történelemben és az egyház lényegében keresendő. E  melleit van
nak kérdések, amelyeket ezzel kajx-solatban ismételten és mélyen végig kell gon
dolni: Mi a helye az anyagiaknak a keresztyén ember éleiében? Mi a helyes 
viszony az egyén és a közösség között? Mi határozza meg a keresztyén ember 
magatartását a fennálló társadalmi rendszerekkel szemben? Mi a keresztyén 
álláspont arról a tételről, hogy valamely erkölcsileg kötelező célt, pl. a szociá
lis igazságosság, milyen szükséges eszközt igényel? Mi a helye hatalomnak és 
kényszernek a közéletben keresztyén értelmezés szerint? Mi az alapja szociális 
célokért való együttműködésnek keresztyének és nemkeresztyének közölt? 
Hogyan viszonylatiak egymáshoz az Isten országára vonatkozó ígéretek és 
bizonyos konkrét szociális célokra vonatkozó emberi tervek és döntések? —— 
b) A keresztyén közéleti tevékenység stratégiája és taktikája. Erről csak an
nak megváltásává! lehel szólni, hogy az egyházak a szociális cselekvés terü
letéi elhanyagolták. A legmélyebbre menő kérdés ez: Hogyan kerülhetünk el 
két állandó veszélyt: egyrészt az önhittséget és szociális felelőtlenséget azok
nál az egyházaknál, amelyek tisztaságuk érdekében távol tartják magukat 
minden világi reformtörekvéstől, másrészt a közéleli tevékenység minden 
kereszlvén alapjáról való letérés veszélyéi az,oknál az. egyházaknál, amelyek 
népük érdekében világi mozgalmakkal működnek együtt? •— További kérdé
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sek: Hogyan támogathatnak egyes keresztyének vagy keresztyének csoportjai 
bizonyos világi politikai és gazdasági mozgalmakat és programmokat úgy, 
hogy azokról amellett keresztyén véleményüket is fenntartják? Hogyan végez
hetnek az egyházak hathatós közéleti tevékenységet, ha egymásközt a célok
ban egyetértenek, de az eszközökre nézve nem? Hogyan használhatják fel 
az egyházak szakértő egyháztagjaik szolgálatát? Hogyan viszonylik az egyház 
tevékenysége egyes keresztyének közéleti tevékenységéhez? Hogyan különböz
tethető meg a prófétai és új utakat mutató vezetés a hamis prófétaságtól? 
Hogyan érthetik meg és támogathatják egymást olyan keresztyének, akik a 
közéletben szabadon nyilatkozhatnak és tevékenykedhetnek, és olyan keresz
tyének, akiknek ez nem lehetséges?

5. Az cgyütlmunkálkodás módszerei. A harmadik témakör különösen is 
nagy gyakorlati jelentőségére való tekintettel a legszélesebb köröket kell be
vonni ebbe a munkába. Ezért az ökumenikus Világtanács Tanulmányi Cso
portja csak a fő irányítást végezheti: a munka súlya a nemzeti bizottságokon 
és a helyi csoportokon lesz. Az így végzett tanulmányi munka eredményeit 
remélhetőleg a második munkaterv fogja összefoglalóan ismertetni.

t Közli: Prőhle Károly.

Egyházunk önellátása
Hozzászólás Szabó József püspök cikkéhez.

Jókor az év elején, presbitériumunk tárgyalni kezdte gyülekezetünk 
egyházi adózásának kérdéséi. Magam is és többen a presbiterek közül azon 
voltunk, hogy a teljes önkéntesség elvére helyezkedünk. Akadtak azonban 
olyan' presbitereink, akik azt váltották, hogy az egyháziadófizetés szent köte
lesség. mélyre híveinket állandóan nevelni és figyelmeztetni kell! A két elvi 
felfogást tehát összehangoltuk.

1. Presbitereink vállalkoztak arra, hogy végigjárják híveinket, minden
kinek tudomására hozzák, hogy egyháziadófizetésünk önkéntességi alapon tör
ténik és megkérdezték minden gyülekezeti tagunktól, hogy részt akar-e vál
lalni az egyházi teherviselésben. Ez meg is történt. (Egy család tagadta meg.)

2. Tekintettel aí  egyháziadó-hálralékokra, az alábbiakat tartalmazó ívet 
hordták szét aláírásra (a szöveg a kemenesaljai egyházmegyében szereztem, 
kis változtatással Mesterházy Sándor lelkésztestvérünk fogalmazása). Még a 
szöveg közlése előtt el akarom mondani, hogy az egész kérdést gyülekezeti 
közgyűlésünkön is letárgyaltuk, ahol már érintettük a fegyelmezés kérdéséi is, 
ez azonban most nem tartozik ide. A szöveg a következő:

Felhívás a  büki evangélikus gyülekezet tagjaihoz!
Testvéreim a Krisztusban! Az ige szavát idézzük: „Sokan egy test va

gyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak a tagjai vagyunk.1* Róm. 
12, 5. v. A gyülekezet egy nagy család Krisztus anyaszentegybázúban. Tagjai 
felelősséget hordoznak egymásért. A szent keresztségben tagjaivá lettünk 
egyházunknak, a konfirmációban hűséget fogadtunk és terheit egyformán



hordozzuk. Ha egy tag nem teljesíti feladatait, gyengül a test és a másik 
tagra hárul a több teher.

Azt kérjük hitlestvéreinktől egész komolysággal, hogy az 1946—49-ig 
terjedő időre mutatkozó hátralékaikat záros határidőn belül kiegyenlíteni 
szíveskedjenek. Az egyházi jórend érdeke kívánja meg ezttőlünk. Hisszük 
azt, hogy három év mulasztásai részletekben fizetve, nem jelentettek volna 
nehézséget. Ha valakinél anyagi nehézségek okai mutatkoznának, szeretettel 
közölje velünk, biztosítjuk, hogy nem marad el a gyülekezet jóindulata. 
A ki nem fizetett hátralékok azonban hátralékok maradnak továbbra is!

Fizetési készséget kérünk testvéreinktől, ezt aláírásukkal ezen a lapon 
igazolják (az ív úgy készüli, hogy a következő oldalain aláírásokra volt 
helyi. Tudnia kell minden gyülekezeti lagnak, hogy gyülekezetünk evangé
liumi alapon áll, az egyháztagságot nem vonja meg senkitől sem, de az 
egyházukhoz hütelen, vele nem törődő, terheit nem vállaló egyháztagok ön
magukat zárják ki a gyülekezet közösségéből.

Isten. Szentlelke ébressze mindnyájunkban a felelősség érzetét egyhá
zunk iránt, hogy mint egy testnek tagjai szolgálhassunk és megtarthassuk 
őseinkhez méltóan egyházunkat.

Erős vár a mi Istenünk!

Az ívet aláírta a lelkész, felügyelő és a gondnokok. A gyülekezeti tagok 
megjárása után költségvetésünket és kivetésünket elkészítettük. Elkövettük 
azonban azt a hibát, hogy gyülekezetünk tekintélyes számú tagjára a régi 
elvek szerint vetettünk adót, pedig ők most rajtuk kívül álló okok alapján 
nem tudnak fizetni. Tavaszi adószedésünk alkalmával nagyon sokan és hűsé
gesen fizettek. (154 befizetés történt egy délután.) Sajnos, az előbb említett 
hibánk következményeképen a nagyobb tételek maradtak el.

3. Időközben a somogyi. egyházmegyében járva, Horváti Lajos esperes 
fogalmazásában egészen elfogadható és egyházmegyei rendezésre alkalmas 
szempont okai kaptam.

„Irányelvek az egyházközségek önkéntes egyháziadó kérdésének meg- 
oldásához“ cím alatt először általános megállapítások következnék, majd

Különös rendelkezések:
1. Minden egyházközség presbitériuma tárgyalja le és állapítsa meg, 

hogy egyénenkénti elbírálás után kitől mennyi egyházi önkéntes adói vár. 
Azután 2— 2 presbiter vagy gondnok menjen el az egyháztag házához és 
kérje meg, hogy egyházszeretetből szíve szerint ajánlja fel a megfelelő ősz- 
szeget az egyház fenntartására. Ki kell hangsúlyozni, hogy a megajánlott 
összeg a híványilag megállapított lelkészi, ,kántori és dékáni (egyházfi v. 
harangozó) fizetésén felül fizetendő.

2. Amely egyháztag kivonja magát az egyház terheinek viselése alól, 
azt úgy kell tekinteni, mint aki önként kilépett az egyházból és részére 
semminemű szolgálatot végezni nem szabad, ez szól temetés esetén a 
harangozásra stb. is.
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3. Kötetes minden egyházközség kimutatásba venni név és családtagok 
száma szerint azokat az egyháztagokai, akik hívek maradnak egyházunkhoz, 
de azokat is név és családtagok szerint, akik kivonták magukat az egyház: 
fenntartói közül.

4. Nem fogadható pl olyantól megajánlás, aki évek óta nem fizeíett 
adói, csak abban az esetben, ha hátralékát rendezi és ígéretei tesz ,hogy 
egész magatartásával, templom és egyéb vallási életben való részvételével 
igazolja, hogy jó egyházlag igyekszik lenni.

5. Az elbírálásnál a presbitérium különös gondol fordítson arra, hogy 
tekintetbe vegye azokat a körülményeket, melyek esetleg egy-egy családot' 
olyan helyzetbe hoztak, hogy akarata ellenére sem vállalhat nagyobb ter
hei, vágy olyan szegény, hogy egyházi adót 'fizetni képtelen. Egyházunk 
eddig is olyan szociális érzékkel bírt, hogy az ilyeneket nem adóztatta, 
de az ilyen család is, ha mással nem, néhány napszámmal hozzájárult az. 
egyház terheihez.

6. Ez a pont azokról szól, akik botrányos életet élnek.
A 7. pont pedig szabadságot ad arra, hogy az egyes gyülekezetek mit 

tudnak és akarnak megvalósítani a fentiekből.
* * *

A gyülekezeteket állandóan tanitgatni kelt 1— nem ári, ha magunk is 
jól megtanuljuk — az evangéliumi adakozásra, amelynek főbb pontjaiból hár
mai, mint igen sürgősét, hadd mondjak el. Mindegyiket részletesen kell majd 
kidolgoznunk.

a) Először is tudnunk kell és népünket is meg kell erre tanítani, hogy 
nem  a feleslegből kell adakozni. Sok nyomorúságunk származott abból, hogy 
mi is, gyülekezetünk is, mindig a feleslegből akartak adakozni.

Összefér ezzel az a másik nagyon fontos elv, hogy adakozásaink céljait 
éves tervekben, sorrendben állítsuk híveink elé.

b) Nem a m áséból kell adni, - 'hanem mindig a miénkből. Megvan ben
nünk az a sátáni megkötöttség, hogy szeretünk a másikéra kacsintgatni és 
így beszélni: Adjon a másik, annatk több van, mint nekem.

c) Mindig öröm m el kelt adni, nem úgy, mintha meg akarna szakadni 
a szivünk. Pénzünk, vagyonunk és mindenünk az Istené. Isten az Ö céljai 
szolgálatára kéri keresetünk 1 /ío'ét, amit úgy kell visszaadni, hogy mi legyünk 
a legboldogabbak az adakozás pillanatában.

Gyülekezetünk népét tanitgatni kell az adakozásra, mégpedig úgy, hogy 
ezen a téren is példát kell mutatnunk, még akkor is, ha szegények vagyunk, 
vagy még szegényebbek leszünk.

Fiilöp Dezső.

Államosított Baross nyomda, a.z Északdunántúli Nyomdaipari Egyesülés 
irányítása alatt. Felelős: Rugli Jenő.



Egyházmegyei lelkészevangélizáció
A békési egyházmegye ielkészi munkaközössége 1950 június 12—13—14. 

napokon O r o s h á z á n  lelkészevangélizációt rendez, amelyre az egyház
megye kötelékébe tartozó minden paróchus-, vallástanító-, nyugdíjas- és 
segédlelkészt szeretettel meghív és vár; az evangélizáción szívesen látja a 
szomszédos egyházmegyék lelkészeit, sőt minden érdeklődő' szolgatársat.

Az evangéIÍ2áló előadássorozat tárgya:
A agy ügynek törpe katonái.

Leplezetlen testvéri szó arról, akik vagyunk és akiknek lennünk kellene.
1. A Lélek anyagias emberei. 2. A tót aggodalmaskodó hősei. 3. Az igaz

ság hamis tanúi. 4. A békéltetés civakodó szolgái. 5. Az evangélium néma 
hirdetői. 6. A Mindenható tehetetlen képviselői.

A megbeszéléssorozat tárgya:
Szemtől-szemben a m a kérdéseivel.

Őszinte testvéri beszélgetés mindarról, ami most bennünk és körülöt
tünk kavarog.

1. A lelkész és a mindennapi kenyér. 2. A lelkész és a családja. 3. A lel
kész és a gyülekezete. 4. A lelkész és szolgatársai. 5. A lelkész és Krisztusa.

Az evangélizáció szolgálatát Gsepregi Béla, a megbeszélések vezetését 
Benkóczi Dániel és Győry János végzik.

A jelentkezés azonnal.  Fürst Ervin evang. ig.-lelkész, Orosháza 
címre küldendő.

Az evangélizáció kezdete június 12-én, hétfőn délelőtt 10 óra.
Ellátási költség az evangélizáció egész idejére személyenként 20 Ft. 

Anyagiak hiánya azonban senkit ne tartson vissza. Nagyon szeretnénk, ha 
az egyházmegye mindem lelkésze a közénk jövő többi szobatársunkkal együtt 
testvéri közösségben tölthetné a három csendesnapot.___________________

Az Egyetemes Énekügyi Bizottság a Diakonissza Anyaház Belmissziói 
Intézetében, Győrött, 1950 június 27-től július 2-ig

É N E K E S K O N F E R E N C I Á T  tart.
Szeretettel hívunk erre az egyházunk ébredését és éneklését, liturgiái 

eszmélését szolgáló konferenciára minden lelkészt és mindazokat a híveket, 
akiknek vágya, hogy élő hitű, éneklő egyház legyünk.

Minden napot a matntinum laudes-szel, azaz ősi énekes liturgiával egybe
kapcsolt igehirdetéssel kezdünk és vesperá-val, azaz liturgikus énekléssel egybe
kapcsolt esti igehirdetéssel fejezünk be. (Reggelenként Káldy Zoltáy, estén
ként Seholi László hirdeti az igét.) ’

Esti szolgálatunkat Bach Ján os Sebestyén  örök szépségű .egyházzenei 
műveinek előadása előzi Fodor Kálmán karnagy vezénylésével.

Délelőttönként bibliakörök után B udaker Oszkár tart előadássorozatot 
az Egyházról, utána ritmikus éneklést tanulunk szakavatott bevezetéssel. N 

Délután eszmecserével egybekapcsolt előadássorozat lesz a legkőzpontibb 
hitkérdésekről Bottá István  vezetésével.

A vasárnapi istentisztelet, valamint az utolsó napi úrvacsoraosztás az 
erdélyi liturgia szerint.

Az elszállásolhatok számát, sajnos, 100-ban kell korlátoznunk.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ június 15, Kovács Géza ev. lelkész Győr, 

Petőfi-tér 2. címre.
SZÁLLÁS nőknek a Diakonissza Anyaházban, férfiaknak szalmazsákon 

a gyülekezeti helyiségekben.
KÖLTSÉGEK: Nőknek napi 6 Ft, 15 dkg fehérllszt, 3 dkg.cukor 3 dkg 

zsír és 1 tojás. Férfiaknak napi 8 Ft. (Férfiak közös étkezése vendéglőben. 
Reggeli kávéhoz kenyérről stb. maguknak leéli gondoskodniok.)

Ezenkívül m indenki fizet í  F t jelentkezési díjat.
HOZNI KELL: lepedőt, kispárnát, takarót, tisztítószereket, Bibliát, Can- 

tate énekfüzetet, nőknek evőeszközöket is. (Ez, valamint a liturgikus ének'- 
lapok helyben kedvezményesen beszerezhetők.) Az állandó rendőri bejlentő- 
lapot okvetlenül el kell hozni!


